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Mottar du e-post fra NSHK? 
Om du ikke gjør det, har du ikke korrekt e
-post-adresse registrert i medlemsregiste-
ret hos NKK. Du må selv endre den ved å 
gå inn på www.nkk.no, Min side. NSHK 
sender av og til ut e-post medlemmene, 
basert på e-post adresser som ligger i 
databasen hos NKK, men får fortsatt en 
del feilmeldinger. Ta kontakt med NKK 
om du trenger hjelp til å endre e-post-
adressen din.. 

Anita Farstad med valpen Saga på Vintersamling. Foto: Veronica Strand. 



3 

  1/2016 HUSKYBLADET 

INNHOLD 
Lederens hjørne............................. 3 
Årsmøtedato.................................. 3 
Innkalling til årsmøte ..................... 4 
Redaktøren har orden ................... 5 
Invitasjon til Spesialutstilling ......... 6 
Årsrapport fra styret...................... 7 
Årsrapporter fra komiteene .......... 8 
Avl og utvelgelse .......................... 10 
Matadoravl, innavl og linjeavl ..... 12 
Skildringer fra handleren ............. 16 
Bronse på Hamar ......................... 18 
Syk med siberian husky ............... 19 
Første gang på Troms Quest ....... 20 
Vikerfjell-løpet ............................. 24 
Hallingen 2016 ............................. 25 
Vildmarksracet 2016.................... 26 
Skrinet med det rare i .................. 28 
Klubbeffekter for salg .................. 29 
Polardistanse 2016 ...................... 30 
Dørstokkmila 2016 ...................... 32 
Femundløpet 2016 ...................... 34 
Heltene fra Iditarod ..................... 36 
Høggrr! - Veenstre! ..................... 38 
Laserterapi ................................... 40 
Lillehammerløpet 2016 ............... 42 
Parring, drektighet og valpefødsel 44 
Velkommen til nye medlemmer .. 51 
Mitt liv som menneske ................ 52 
Vintersamling på Grimsbu ........... 54 
Norsk trekkhundchampionat ...... 61 
N TCH Arnold ............................... 62 
N TCH Ulveheias Filifonka ............ 63 
Invitasjon til seminar ................... 64 
Dyre snøsokker ............................ 65 
Helse på rasenivå......................... 66 
Nye registreringer ....................... 68 
Nye utstillingsresultater .............. 71 
Kennelannonser .......................... 71 
Styret og komiteer ....................... 74 

ÅRSMØTE 22. MAI 2016 
 

DE SOM ØNSKER INNKALLING, 
FULLSTENDIG SAKSLISTE OG 
VALGLISTE SENDT PR POST MÅ 
SELV MELDE FRA OM DETTE, SE 
INFO I INNKALLINGEN PÅ SIDE 4. 

Nå er sesongen på hell, og vi beveger 
oss mot varmere dager. Jeg håper alle 
har lært og utviklet seg mye gjennom 
årets sesong, enten om det er på løp 
eller på tur med hundene!  
 
Vi nærmer oss årsmøtet med storm-
skritt. Jeg tror nok mange av oss trives 
bedre langt oppå fjellet en solrik vinter-
dag enn vi gjør en maisøndag på et mø-
terom, men det er så viktig at så mange 
som mulig av klubbens medlemmer 
bruker sin stemmerett på årsmøtet til å 
stemme over saker og kandidater.  
 
Det er medlemmene som bestemmer 
hvordan klubben skal være gjennom 
årsmøtevedtak. Jeg vil oppfordre alle 
medlemmene om å sette seg inn i for-
slagene på årsmøtet. Klubbens oppga-
ve er å bevare rasen. Dette gjøres blant 
annet gjennom trekkhundprøver, 
championateregler og utstillinger. Flere 
av disse verktøyene har startet med et 
årsmøtevedtak, og klubbens medlem-
mer har bestemt at dette er den beste 
måten vi kan bevare rasen vår på. Der-
for er det viktig at forslagene er godt 
utredet, og at medlemmene har brukt 
litt tid på å sette seg inn i forslagene 
for å kunne avgjøre hva som vil være 
best for rasen til syvende og sist. 
 
Med årsmøtet kommer valg. Derfor vi 
jeg gi en stor takk til alle som har hatt 
verv i klubben det siste året. Jeg vil 
spesielt takke Irene Borgen, som har 
gjort en kjempejobb som kasserer, 
Tone Beate Hansen som har vært le-
der av ABU og Marianne Larsen som 
har hatt verv som sekretær. Dere har 
gjort en strålende innsats alle tre, og 
sammen resten av styret og alle komi-
teene har dere jobbet hardt for å beva-
re rasen vår. Tusen takk! 
 
Klubben trenger engasjerte medlem-

Lederens hjørne mer som stiller til valg. Arbeidsoppga-
vene er varierte, kravet om førkunn-
skaper er ikke stort, og arbeidet er vik-
tig! Vi trenger deg som brenner for å 
bevare rasen vår og å skape et godt 
miljø i klubben. Det er ikke til å stikke 
under en stol at å inneha verv krever 
tid, og både styret og komiteene er 
avhengig av at alle som har verv er 
med på å dra lasset. Men når samarbei-
det fungerer, kan man spille på hver-
andre i perioder det skjer mye. Og jeg 
opplever at man sitter igjen med mye 
mer enn hva de timene man bruker er 
verdt. Kunnskap, vennskap og mulig-
heten til å ”kjempe” for rasen vår gjør 
det vel verdt innsatsen!  
 
Jeg må ytre et aldri så lite hurrarop 
over at trekkhundprøvene endelig er 
på vei inn i DogWeb. Dette gjør livet 
mye enklere for de som skal avle eller 
kjøpe hunder, eller fordi som bare er 
så sære at de vil vite hva ulike hunder 
har oppnådd. Det ligger mye jobb bak 
denne delen, og mange dyktige med-
lemmer har jobbet hard for dette. Det 
er riktignok noen dugnadstimer igjen 
før dere kan åpne DogWeb og finne 
alt, men nå kommer det! Hurra, og 
takk til alle som har lagt ned en kjem-
peinnsats! 
 
Utstillingssesongen står snart på trap-
pene for mange. Jeg vil komme med 
en stor oppfordring til alle klubbens 
medlemmer om å melde på til utstil-
linger med dommere som har deltatt 
på NSHKs dommerkonferanse 
(oversikten sto i forrige nummer av 
Huskybladet). Disse dommerne har 
nettopp blitt oppdatert i klubbens 
tolkning av rasestandarden, og innehar 
fersk kunnskap i tråd med klubbens 
formålsparagraf.  
 
Lina Stabbetorp 
Fungerende leder 
29. 03.16 

Lina Stabbetorp på Vintersamlingen på Grimsbu. Foto: Stine Oppegaard. 
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 
Søndag 22. mai fra 10.00-14.00, Frya leir 

 

Dagsorden 
1) Åpning av årsmøtet 
2) Valg av møteleder, 2 referenter og 2 medlemmer til tellekorps 
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden 
4) Styret og komiteenes årsberetninger 
5) Regnskap med revisors beretning 
6) Budsjett 2017 
7) Saksliste 
8) Valg 
 
Saker må være sekretær Marianne Larsen i hende senest fredag 15. april 2015. 
Forslag sendes enten pr epost til toyalarsen@hotmail.com eller som vanlig post til: 
 
Marianne Larsen 
Austadveien 325 
3748 Siljan 
 
Forslag på kandidater til verv må være leder av valgkomiteen Frode Bakke i hen-
de senest fredag 15. april 2015. Forslag sendes på epost til frode@isslottet.com. 
 
Møte- og stemmerett på årsmøte 
Alle med gyldig medlemskap har møte- og stemmerett på årsmøtet. Gyldig med-
lemskap har æresmedlemmer og personer som har betalt kontingenten for det år 
årsmøtet avholdes. Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller fullmakt. For å 
ha gyldig stemmerett på årsmøtet, kreves medlemskap eldre enn tre (3) måneder 
samme år. For å være valgbar til styreverv, kreves gyldig medlemskap eldre enn 
tre (3) måneder samme år.  
  
VI MINNER OM fjorårets årsmøtevedtak vedrørende innkalling og dagsorden, hvor det ble 
godkjent at innkalling, fullstendig saksliste og valgliste blir publisert på hjemmesidene og sendt 
ut med e-post. Dette krever at medlemmene holder sine e-postadresser som er registrert hos 
NKK oppdatert. Det vil i forkant av utsendelsen bli kunngjort i Huskybladet at de som ønsker 
innkallingen på papir selv må melde fra om dette til styrets sekretær. 
 
Vel møtt! 
Styret 
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I forrige nummer av Huskybladet prio-
riterte vi dommerkonferansen, og tak-
ker så mye på vegne av styret for de 
gode tilbakemeldingene på rasekom-
pendiet. I dette nummeret er det na-
turlig å bruke mye spalteplass på vinte-
rens mange små og store løp. Det er 
mange løp rundt omkring i landet, og 
vi har fått inn flere rapporter fra sibe-
riankjørere fra nord til sør. Det er vel-
dig bra! Det er en økende interesse for 
løpskjøring med rasen, og det er veldig 
positivt da flere får testet hundene 
sine. Og det er viktig for eventuell vi-
dere avl. Det har vært en krevende 
sesong hvor mange av oss har brukt 
mer tid i bilen på jakt etter snø, enn på 
sleden. Og flere av de tidlige løpene 
ble enten avlyst eller flyttet til senere i 
sesongen på grunn av manglende snø. 
Ja, selv Femundsløpet stod lenge i fare 
for å bli flyttet. Været får vi gjort lite 
med, og i hvilken grad det er mennes-
keskapt eller ikke kan nok absolutt 
diskuteres. Men en ting er sikkert; det 
blir varmere. Det er bare å ta en kikk 
ut av vinduet for å konstatere det. 
Denne utviklingen er en trussel i mot 
sledehundsporten, og dermed også i 
mot vår rase. Det kan i hvertfall bli 
vanskelig å få trent nok til langdistan-
sekjøring for mange av oss. 

Noen har etterlyst presentasjon av 
utstillingschampioner, og vi hadde en 
presentasjon i forrige nummer. Dette 
er noe vi vil fortsette med så det er 
bare å sende inn resultater. Vi ønsker 
et godt sidebildet, et hodebildet, regi-
streringsnummer og navn på hunden, 
navn på hundens foreldre, og navn på 
eier og oppdretter, samt utstillings- og 
løpsresultater. Det vil altså være en 
vesentlig forskjell på disse presentasjo-
nene, og presentasjonene av trekk-
hundchampionene. Det synes jeg er 
naturlig da det er mye mer krevende å 
oppnå et trekkhundchampionat kontra 
et utstillingschampionat. Det ligger 
mye mer arbeid bak, og ikke minst - 
det aller viktigste; - det sier så mye mer 
om hundens egenskaper som slede-
hund. Og med tanke på videre avl så 
er det også av stor interesse for med-
lemmene å studere stamtavlene, se på 
blodslinjer, hvilke hunder som ligger 
bak, gemytt, positive og negative egen-
skaper som sledehund med tanke på 
for eksempel matlyst, poter, evnen til å 
slappe av på sjekkpunkt osv. Det er 
også verdt å merke seg at det er knyt-
tet et meget godt utstillingsresultat - 
Very Good - til trekkhundchampiona-
tet. Det vil si at dette er hunder som 
har bevist at de oppfyller rasestandar-

dens krav til både bruk og eksteriør. 
Og det er slik det skal være. Derfor vil 
jeg fortsette med å bruke mye spalte-
plass på N TCH. 
 
Vi har også denne gangen en god del 
variert stoff, og min målsetning er at 
det i hvert nummer skal være en 4 – 5 
artikler av mer generell karakter. Enten 
skrevet av medlemmene, eller gjerne 
også skrevet av folk utenom siberian-
miljøet. Det er alltid noe å lære av 
andre erfarne hundefolk. 
 
Takker alle bidragsyterne for gode ar-
tikler og interessante innlegg. Takker 
også for alle de gode tilbakemeldinge-
ne på bladet. Vi tar gjerne i mot artik-
ler og bilder fra turer, løp og andre 
aktiviteter med siberians, og gi oss 
også gjerne tilbakemeldinger på hva 
som kan gjøres annerledes, og/eller 
bedre. Alle forslag tas i mot med takk!  
 
Alle bidrag skal sendes til: 
huskybladet@gmail.com. 
 
Roa, 24.1.16 
Trond Lereng 

Trond Lereng med spannet sitt på Vildmarksracet. Foto: Bjørn Andersson. 
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PÅMELDING 
Påmeldingsfrister:  
Web: 18. april, forlenget, kun web: 2. 
mai (kr 80 ekstra) 
Papirskjema: 18. april (kr 80 ekstra)  
 
KLASSER 
Valper 4-6 mnd  
Valper 6-9 mnd  
Juniorklasse 9-18 mnd  
Unghund klasse 15-24 mnd 
Brukshundklasse* over 15 mnd 
Åpen klasse over 15mnd  
Veteranklasse over 8 år  
Avlsklasse og oppdretterklasse 
Hunden skal bare meldes på i en klasse 
*NB hunden må ha minst 3. premiering på 
trekkhundprøve for å stille i denne klassen 
 
PÅMELDINGSAVGIFT 
Elektronisk 
Valp kr 250,- 
JK, AUK, BK, AK, CHK, VTK 
 kr 350,- 
Manuelt 
Valp kr 250,- andre klasser kr 430,- 
 
50% rabatt fra og med 3. påmeldte 
hund fra samme eier (gjelder ikke valp). 
Avls- og oppdretterklasse gratis.  
 
Ikke-medlemmer av NSHK, en av 
NKKs medlemsklubber, eller samar-
beidende utenlandsk organisasjon 
betaler dobbelt avgift. Ved for sen 
betaling beregnes 50% tillegg. Påmel-
dingen er bindende. 
 
BARN OG HUND 
Påmelding i sekretariatet for utdeling 
av startnummer før kl. 11. Påmel-
dingsavgift kr. 50,-. Hunden trenger 
ikke å være påmeldt til den øvrige 
utstillingen, men det må fremvises 
gyldig vaksinasjonsattest. 
 
ELEKTRONISK PÅMELDING 
via NKKs nettsider. Påmelding skjer 
på samme måte som til NKKs utstil-
linger. Gå inn på www.nkk.no. Velg 
Terminlister, utstilling, type utstilling 

VELKOMMEN TIL NSHKS SPESIALUTSTILLING 21. MAI 2016 
 

Vårens store begivenhet, spesialutstillingen vil i år være på Frya 
lørdag 21. mai 2016. Dommer: Eli-Marie Klepp, Norge 

og rasen siberian husky. Finn NSHKs 
utstilling den 21.05.2016 og trykk på 
linken som heter Påmelding web. 
 
Papirskjema sendes NSHK c/o Anita 
H. Engebakken, Skiensveien 340, 
3830 Ulefoss, epost: Anita-
HE@snofrost.net, tlf: 938 03 809 
Påmeldingsskjema ligger på 
www.siberian-husky.net under aktivi-
tet/utstilling  
 
BETALING FOR MANUELL 
PÅMELDING 
Betales innen 18. april til kontonum-
mer 0530 23 47060, NSHK c/o Irene 
Borgen, Askveien 16, 1482 Nittedal 
Husk å merke betalingen med registrerings-
nummer og navn.  
 
UTSTILLER MÅ HUSKE 
Gyldig vaksinasjonsattest! Hund un-
der 15 måneder må være minimum 
10 uker ved siste vaksinasjon. Hund 
over 15 mnd skal være vaksinert ved 
minst 10 mnds alder, deretter skal 
siste vaksinasjon være utført for mak-
simum 3 år siden. Det må gå minst 2 
uker fra 1. vaksinasjonsdato til hun-
den møter på utstilling. Ved revaksi-
nering kreves det ikke isolasjonstid. 
Alle hunder født etter 01.01.98. må 
være ID-merket for å kunne delta på 
utstilling. 
 
Hunden kan ikke delta dersom den er 
syk, eller har utøy. Tisper som er nær-
mere fødsel enn 30 dager, beregnet 
fra 63 dager etter første paring, eller 
som har valper under 75 dagers alder. 
 
OVERNATTING OG MAT 
Det er mulig å overnatte på Frya leir, 
samt forhåndsbestille mat. Ta kontakt 
med Frya for priser. 
 
Kontaktinformasjon til Frya 
epost: info@fryaleir.no 
telefon: 450 69 558 
www.fryaleir.no/ 
 

ANNET 
Gavepremier 
Vi setter stor pris på alle bidrag til 
premier til utstillingen. Kontakt Tone 
Beate Hansen, mobil: 416 00 213, 
epost: tone_b_hansen@hotmail.com 
 
Annonsering i utstillingskatalogen 
Kennel /firmaannonse 1/2 side kr. 
100,- 1/1 side kr. 200,- . Halv pris for 
medlemmer av NSHK. Firma som gir 
gavepremie til utstillingen får gratis 
annonse. 
 
Stand på utstillingen 
Kontakt Tone Beate Hansen 
mobil: 416 00 213 
epost: tone_b_hansen@hotmail.com 
 
VEIBESKRIVELSE 
Frya leir ligger i Gudbrandsdalen i 
nærheten av Ringebu. 
 
Fra Oslo: Følg E6 til 5 km etter at 
du har passert Ringebu, ta til venstre 
ved Frya. Kjør under jernbanelinja, 
og ta første vesle grusvei til høyre. Se 
etter skiltet Fryaleir ved porten. Det 
tar ca 3 1/2 time fra Oslo til Fryaleir. 
Fra Trondheim: Følg E6 til 5 km 
etter at du har passert Hundorp, ta til 
høyre ved Frya. Kjør under jernbane-
linja, og ta første vesle grusvei til høy-
re. Se etter skiltet Fryaleir ved porten. 
Det tar ca 3 1/2 time fra Trondheim 
til Fryaleir.  
 
Offentlig transport 
Med tog: Det er flere tog om dagen 
fra Oslo, Gardermoen eller Trond-
heim til Ringebu. Det tar ca 2 til 2 
1/2 time fra Gardermoen. 
Med buss: Fra Oslo, Gardermoen, 
Trondheim og Ålesund/Stryn går det 
mange busser:  
145 Møre-ekspressen 
147 Nordfjord-ekspressen 
148 Gudbrandsdal-ekspressen 
149 Nordmøre-ekspressen 
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Styret 
Styret har avholdt fire styremøter i 
perioden, og vi har hatt mange saker å 
forholde oss til. I tillegg til styremøte-
ne har flere saker også blitt diskutert 
og avgjort på epost. Dessverre måtte 
Jan Kolpus trekke seg som leder av 
klubben, og nestleder Lina Stabbetorp 
har derfor fungert fra høsten 2015. 
 
Samarbeid med andre klubber 
Samarbeidet med Norsk Kennel Klub 
har blitt bedre, og vi har sammen med 
Norsk Polarhundklubb og Norsk Ma-
lamute Klubb fått på plass at resultater 
fra trekkhundprøvene skal inn i Dog-
Web. Det er vi veldig glade for da det-
te er et viktig verktøy i avlsarbeidet, og 
meningen er blant annet at oppdrette-
re skal ha et bedre verktøy til å finne 
fram til avlshunder osv. 
 
Dommerkonferansen. 
Klubben gjennomført i november 
2015 en meget vellykket dommerkon-
feranse med dommer Karsten Grønås 
som hovedforedragsholder godt assis-
tert av den svenske dommeren Annica 
Uppstrøm. Det deltok 16 dommere, og 
en elev. I denne forbindelse ble det 
også laget et utmerket dommerkom-

måte, særlig med tanke på løypetra-
seen, og er i god dialog med Birkebei-
nerstadion for alternative løypetraseer.  
 
WSA 
Styret har opprettet en egen komite 
for WSA-planleggingen. Komiteen 
ledes av Johnny Blingsdalen, med Line 
Løw, Tora Kleven og Stine Oppegaard 
som medlemmer. Planleggingen er 
godt i gang i samarbeid med de to 
andre polarhundklubbene. All aktuell 
informasjon om arrangementet ligger 
ute på klubbens nettsider. 
 
RAS 
Alle klubber som er tilsluttet Norsk 
Kennel Klub er pålagt av NKK å utar-
beidet RAS for sine raser. Vi er dess-
verre ennå ikke i mål, men NKK har 
gitt oss frist til over sommeren. Dette 
er et viktig arbeid for rasen, men vi 
ønsker fortsatt at flere siberian husky-
eiere besvarer helseundersøkelsen, 
som vil gi et viktig grunnlag for å utar-
beidet RAS. 
 
 
Trond Lereng 
for styret 
28.03.2016 

Å R S R A P P O RT  F R A S T Y R E T  
2 0 1 5 - 1 6  

pendium som er sendt ut til alle dom-
mere, elever og aspiranter for rasen, 
samt alle klubbens medlemmer. Etter-
som det er tjue år siden forrige dom-
merkonferanse valgte styret å bruke en 
god del ressurser på konferansen. 
 
Messer 
Klubben var til stedet med stand på 
Camp Villmark i både 2015 og 2016 
hvor vi fikk markedsført rasen og hun-
dekjøring på en god måte for et stort 
publikum. Vi hadde også en flott ute-
stand med lavvoer og hongjerde som 
en fin ramme rundt standen på Euro-
pean Dog Show høsten 2015. I tillegg 
ble det arrangert en ny spesialutstilling 
for rasen på lørdagen med Karsten 
Grønås som dommer. 
 
Samlinger og løp 
Klubben har gjennomført sine årlige 
samlinger og løp i henhold til planen. I 
år valgte vi å legge Dørstokkmila til 
Birkerbeinerstadionen på Lillehammer 
fordi vi har bestemt at WSA EM skal 
arrangeres der. Arrangementet ble av 
samme grunn endret fra å være i regi 
av lokallaget Oslo- og Akershus til å 
bli et løp i regi av NSHK sentralt. Vi 
gjorde oss en del nyttige erfaringer i så 

Foto, øverst fra venstre: Gro Britt Skarseth og Bente Sofie Alhaug fra Høstsamlingen, Stine Oppegaard fra Dørstokkmila. Nederst fra 
venstre: Nytt rasekompendium og Anita H: Engebakken fra Dommerkonferansen. De tre nederste; Stine Oppegaard fra Dørstokkmila, 
Vintersamling og Camp Villmark 2015. 
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►SPORTSKOMITEEN  
 
Sportskomiteen har bestått av: 
Kenneth Monsen (leder)  
Terje Dietrichson  
Atle Eikevik 
Morten Farstad 
Didrik Lantz.  
 
Hovedoppgaver har vært:  
 Arrangere slede- og snørekjøringsløp 

på Vintersamlingen, dvs Huskyløpet 
(50 km), sprint (10km) og rekrutte-
ringsløp (10 km) 

 Arrangere uformelt barmarksløp 
selvvalgte klasser på høstsamlingen  

 Bidratt til gjennomføringer av trekk-
hundtester 

 
Flere av komiteens medlemmer har 
også bidratt på lokallagsarrangementer 
som Dørstokkmila, Halloweenløpet og 
messer. 
 
Sportskomiteen har ikke avholdt egne 
møter, men har kommunisert via 
email, telefon og på samlingene.  
 
Høstsamling 2015 
Høstsamlinga på Sataslåtten, 3. okto-
ber 2015. Vi fortsatte å avholde høst-
samlingen på Sataslåtten i Hallingdal, 
som sist år. Her er det en runde på 4,8 
km som er perfekt for løpsarrangering, 
ingen møteproblematikk, og ingen 
venting på spann som skal komme 
tilbake etter å ha snudd. 
 
Det var god deltakelse med klasser for 
vogn, sykkel, kickbike og løping, til 
sammen 54 (49 i 2014) deltakere for-
delt på 13 (14 i 2014) klasser. Største 
klassen senere år er blitt Kickbike 2-
spann, med totalt 16 startende. Tradi-
sjonelle storspann klasser har ca 6-8 
deltakende. 
 
Vintersamling februar 2016 
Vintersamling ble tradisjonen tro lagt 
til Grimsbu turistsenter 26.-27. februar 
2016. Gode forhold i løypa ble også 
denne gang ivaretatt av Ivar Hordnes. 

Som vanlig ble vi svært godt ivaretatt 
av vertskapet, Det er ikke alle turistde-
stinasjoner som setter pris på trekk-
hund-klubber, men på Grimsbu har vi 
alltid blitt godt mottatt. Banketten på 
lørdagskvelden ble som vanlig et av 
høydepunktet på denne sosiale og tri-
velige samlingen. Deltakelse: 43 (40 i 
2015) deltakere fordelt på 13 (13 i 
2015) klasser, i tillegg kommer barne-
løpet med 12 flinke barn som deltok.  
 
WSA EM 2017 
Det er satt ned et eget utvalg med 
Johnny Blingsdalen som leder som skal 
planlegge WSA-EM 2017. All informa-
sjon om arrangementet blir lagt ut på 
klubbens nettsider under fanene WSA. 
 
Det er nå valgt Birkebeiner Stadion på 
Lillehammer som arrangør sted. 
Sportskomiteen har satt i gang et ar-
beid som skal sikre resultatbaserte ut-
takskriterier for slike internasjonale 
løp, disse vil kunne presenteres senere. 
 
Valdres, 28.03.2016  
For sportskomiteen  
Kenneth Monsen 
 
►AVLS-, BRUKS OG UTSTIL-
LINGSKOMITEEN 
 
Komiteen har bestått av: 
Tone Beate Hansen (leder) 
Anita H. Engebakken 
Lina Stabbetorp 
Rikke Bergendahl 
Birgit B. Alhaug 
Mariann P. Høidahl 
Ingrid Tomter 
Valpeformidler Hågen Bjørgum 
 
Spesialutstilling 2015 
Spesialutstillingen ble avholdt på Frya 
Leir med finske Tuula Pratt som dom-
mer. 12 valper og 74 voksne hunder 
var påmeldt utstillingen. Anne Kathri-
ne Kroken var skriver, og Anita H. 
Engebakken var ringsekretær. Det ble 
også arrangert barn og hund i forbin-
delse med utstillingen.  

Spesialutstillingen under Euro Dog 
Show 2015 
ABU arrangerte spesialutstilling under 
EDS 2015. Dommer var Karsten 
Grønås. 2 valper og 58 voksne hunder 
var påmeldt denne utstillingen. Line 
Løw var skriver, ringsekretær leid inn 
fra NKK. 
 
Valpeshow 2015 
Komiteen arrangerte Valpeshow på 
høstsamlinga 2015. Rikke Bergendahl 
dømte, Line Løw var ringsekretær og 
Tone Beate Hansen skriver. 16 valper 
deltok på valpeshowet. Det ble også 
arrangert barn og hund i forbindelse 
med valpeshowet.  
 
Dommerkonferanse 2015 
Styret avholdt i samarbeid med komi-
teen dommerkonferanse 2015, på Gar-
der kurs- og konferansesenter. 
 
Trekkhundprøver 
NSHK ved ABU har sammen med 
Norsk polarhundklubb og Norsk 
Alaskan Malamute klubb laget termin-
lister for trekkhundprøver . Lina Stab-
betorp og Tone Beate Hansen tar i 
mot påmeldinger på trekkundprøver 
og registrerer resultatene. Represen-
tanter fra NP, NAMK og NSHK har 
vært i møte med NKK angående 
trekkhundprøver. 
 
Trekkhundchampionat 
Lina Stabbetorp har hatt ansvaret for 
at de hunder som det søkes om trekk-
hundchampionater for har de kvalifi-
kasjoner som trengs sammen med an-
svarlig i NKK. Rosetter deles ut under 
middagen på spesialutstillingen. 
NTCH-hunder presenteres i Husky-
bladet på initiativ fra redaktøren av 
Huskybladet. 
 
Kontakt med NKK 
Komiteen har tatt i mot henvendelser 
fra NKK vedrørende rasen, oppdrett, 
autorisering av dommere og annet. Re-
presentanter fra ABU har også vært i 
møte med NKK angående registrering 
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av resultatene i Dogweb. Dette vil det 
bli jobbet med å få gjort mulig, med 
mål om ferdigstillelse fra NKKs side i 
løpet av våren 2016. Resultatene må 
deretter legges inn manuelt per hund, 
og denne jobben må gjøres av ABU.  
 
Siberian husky på utstillinger, be-
handling av søknader om å få ha 
med rasen på utstilling 
Anita H. Engebakken har som tidlige-
re besvart henvendelser fra hunde-
klubber om å ha med rasen på utstil-
linger. Vi har tidligere år fordelt etter 
geografi og tidligere påmeldingstall, 
samt tidligere dommerbruk. Styret er 
også involvert i avgjørelsene.  
 
Valpeformidling 
Hågen Bjørgum tar i mot henvendelser 
fra folk som er interessert i valp av 
rasen vår. Parringer og kull legges ut 
på hjemmesiden.  
 
Spesialutstillingen 2016 
Anita H. Engebakken og har også an-
svaret for det meste av det administra-
tive (Dogweb) før årets spesialutstil-
ling. Ellers har alle i ABU komiteen 
ansvarsoppgaver i forbindelse med 
årets spesialutstilling på Frya i mai.  
 
Harstua 14.3.16 
For ABU 
Tone B. Hansen  
 
►REDAKSJONSKOMITEEN 
Siden Årsmøte i mai 2015 har redak-
sjonen gitt ut tre nummer av Husky-
bladet. Vi har hatt god tilgang til va-
riert stoff, og har forsøkt å lage et 
medlemsblad som treffer alle medlem-
mene enten de har få eller mange hun-
der, er erfarne eller nybegynnere, og 
hvor fokuset først og fremst har vært 
rettet i mot hundene og rasen. Vi har 
hatt som målsetning å trykke 5 – 6 
artikler av mer generell karakter i hvert 
nummer skrevet av både medlemmer 
og ikke medlemmer i tillegg til typisk 
klubbstoff. Redaktøren har en bred 
kontaktflate i hundemiljøer slik at vi 

har mulighet til varierte artikler fra 
flere erfarne hundefolk, veterinærer 
osv. Klubbens rasekompendium var 
også vedlagt Huskybladet nr. 4 / 15 
slik at alle medlemmene har fått dette 
flotte kompendiet om rasen 
vår. Bladet trykkes i ca. 600 eksempla-
rer av Peak Print AS hvor vi har en 
meget gunstig avtale. Bladet sendes ut 
til alle klubbens medlemmer, samt alle 
eksteriørdommere som er autorisert 
for rasen. Vi deler også ut mange ek-
semplarer på messer o.l.  
 
Redaksjonen har bestått av Mari Schel-
derup Tømmerås, Bård Bakås, Erik 
Solli Teigen, Lena Vandvik, og under-
tegnede som er redaktør. Det vil si at 
vi har en god geografisk spredning på 
medlemmene i fra Oslo området, 
Trøndelag, Nord Norge til Sval-
bard. Stine Oppegaard har redigert alle 
utgivelsene, og det er den mest omfat-
tende jobben med bladet. Medlemme-
ne av redaksjonen har først og fremst 
kommunisert på mail. 
 
Redaksjonen takker alle for gode bidrag 
og innlegg i Huskybladet! 
 
Roa, 1.4.16 
for redaksjonen 
Trond Lereng 
 
►ARRANGEMENTSKOMITEEN 
 
Komiteen har bestått av:  
Kristin Ranem Rønsdal (leder) 
Mari Skår, Barn og Ungdom 
Gro Britt Skarseth 
Siv Hansen, materialforvalter 
Camilla Kerler-Günther 
Alexandra Mink 
Sigmund Alhaug 
Jon Bakke 
 
Klubbens faste aktiviteter  
Det er blitt et fast mønster og tradi-
sjon av de fleste samlinger og arrange-
menter. Som i fjor har vi i år gjennom-
ført; Høstsamling på Sataslåtten, Sam-
ling på Syningen, Vintersamling på 

Grimsbu. I tillegg har komiteens med-
lemmer deltatt og bidratt aktivt i andre 
aktiviteter som Halloweenløpet for 
Oslo og Akershus lokallag og diverse 
messer.  
 
EDS 2015 og Camp Villmark 
Norsk Siberian Husky Klubb har opp-
arbeidet seg gode avtaler med Norges 
Varemesse som er arrangøren av beg-
ge messene.  
 
Det er noe planlegging i forkant av 
messene, som stort sett utføres av sty-
remedlem Stine Oppegaard. Noe av 
det viktigste for en vellykket messe at å 
sørge for at standene er bemannet 
med en god kombinasjon av medlem-
mer som har kunnskaper og erfaringer 
med mange hunder og hundekjøring, 
til noen som kan besvare spørsmål fra 
de som ”kun” har familiehunder, er 
nye siberian husky-eiere eller vurderer 
å skaffe seg en siberian husky.  
 
Komiteen har deltatt  
En eller flere medlemmer av komiteen 
har vært representert på alle klubbens 
samlinger og messer.  
 
Rapporter  
Rapporter fra alle samlingene er å fin-
ne i tidligere utgaver av Huskybladet. 
 
Huskyklubbens medlemmer bidrar der 
de kan og når de kan – dette er veldig 
bra. Alle forstår at samlinger, messer 
og annen aktivitet krever mye; planleg-
ging, forarbeid, gjennomføring og 
«opprydding». Om alle bidrar og gjør 
litt, behøver ingen gjøre mye. 
 
Tusen takk for hjelp til alle som har 
stilt opp slik at arrangementene våre 
kan gjennomføres og blir hyggelige.  
 
 
Oslo, 19. mars 2016 
for Arrangementskomiteen  
Kristin Ranem Rønsdal, leder 
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Hvordan vi har det og vil ha det 
Vår kennel består av masse huskyer, 
alle med ulike personligheter. Det de 
har til felles er at de er utrolig flinke 
arbeidskamerater, OG at de fungerer 
sammen i flokk. Det kan noen ganger 
være noen som peker seg ut på en ne-
gativ måte, men de blir allikevel aksep-
tert av flokken. Det går bra med noen 
slike individer, men det er ikke helt 
ønskelig. Det som er viktig, er at de 
skal være så stille som det er mulig å 
være. Siden vi har mange hunder, 
mange starter og mange korte turer, er 
det viktig både for oss og hundene at 
de er så stille og rolige som mulig. No-
en ganger tar det tid før gjestene blir 
klare (artikkelforfatteren driver en tu-
ristkennel, red. anm.), så de må stå og 
vente en god stund, og da er det prak-
tisk med hunder som er stille. En styk-
ke utpå vinteren er det nesten helt stil-
le både ved foring og starter, samt når 
det kommer gjester. Det skal være så 
stille og rolig som bare mulig, det er en 
rolig og trygg flokk. Vi har hundene to 
eller tre sammen. Enten hannhunder 
eller tisper, aldri miksede bur. Ofte er 

det slik at når tisper begynner med 
løpetid så pleier det være ganske stille, 
helt til den dagen man flytter ut noen 
av dem. Da begynner ulingen og skri-
kingen og irritasjonen mellom gårdene. 
Det er mange år siden vi begynte å 
gjøre det på denne måten, og vi har 
aldri angret på det. Vi ble advart fra 
mange kanter om at dette aldri skulle 
komme til å fungere. I begynnelsen 
måtte vi flytte dem rundt en del, siden 
vi så at de ikke trivdes sammen, men 
siden det har det gått fint. Man må ha 
evne til fingertuppfølelse, siden også 
hunder modner og forandrer seg, der-
for må man noen ganger bytte om. 
Men dette skal gjøres FØR det blir styr 
og slåsskamp. 
 
Vi har armeringsnett i de fleste gårde-
ne, og der er det store hull. Vi aksepte-
rer ikke oppstyr mellom gårdene, og 
det har vi nå helt fått vekk. Det er kun 
når det kommer inn en voksen i flok-
ken at vi noen ganger må bytte om litt. 
 
Avl 
Selvfølgelig er arbeidsinnsatsen den 

viktigste, deretter den sosiale delen 
(både i forhold til mennesker, men 
også andre hunder) og sist eksteriøret. 
De skal kunne jobbe hardt uten å bli i 
dårlig humør. Rett og slett bra menta-
litet. (Dette temaet er i seg selv en hel 
avis). De skal finne seg enkelt til rette, 
slappe av, drikke bra, har god pels 
m.m. Det er mye å tenke på. Disse 
tingene er det vi ønsker skal være på 
alle hundene vi avler. Utseendet er 
ikke alltid det viktigste, på det området 
prøver vi at de skal komplettere hver-
andre. Selvfølgelig vil vi ha frem så 
fine individer som mulig, og det er et 
mål vi prøver og nå, men for oss er det 
viktigste at de er funksjonelle, flinke 
og hyggelige mot alt og alle. Når vi har 
kull har vi gjort det på ulike måter i 
forbindelse med salg. Noen ganger har 
vi beholdt alle og ibland en eller flere. 
Dette er noe jeg vet blir diskutert hett 
og intenst blant huskyfolk. Hva er det 
riktige og hva er seriøst? Selger man 
flere enn man beholder, er man eks-
tremt useriøs og kun tenker på penger. 
Skal ikke bli omstendelig, men det jeg 
kan si, er at man blir ikke rik av avl. 
Jeg ser ikke på det som et overskudd 
til foretaket slik mange tror. Det blir 
betalt moms og skatt for alle. Gevins-
ten man får en gang, blir spist opp når 
neste kommer med keisersnitt, og tis-
pen ikke er forsikret. 
 
Det vi oppdaget når vi importerte våre 

Avl og selektering er et tema man kan diskutere lenge, lenge og likevel 
ikke bli ferdig. Mange gjør ulikt, tenker ulikt og har ekstremt ulike mål. 
Noen ganger endrer man seg når man oppdager ting man vil endre på. 
Dette pleier å skje når man ser på hvordan andre kenneler gjør det – noen 
ganger trenger man litt innspill fra andre eller man rett og slett endrer 
retning. I denne artikkelen tenkte jeg å fortelle litt om hva vi gjør og hvor-
dan vi tenker. 

TEKST: MARIA GUSTAFSSON. OVERSETTER: MARI SKÅR. Foto: Hana Kekic. 
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første hunder fra Jennifer og Blake 
Freking, var at det var hunder slik vi 
eksakt ville ha dem. Utrolig flinke, ut-
holdende, muntre og trivelige – en 
perfekt turisthund! 
 
Av den grunn har vår avl i stor grad 
inneholdt Jedeyekombinasjoner med 
andre linjer. Når det gjelder hunder 

med mentalitet som ikke er ønskelig, 
vil jeg tro at noe skyldes dårlig avl, noe 
skyldes dårlig stell og faktisk en større 
del enn man vil tro, skyldes sykdom-
mer. Ja, jeg er overbevist om at mange 
sure/sinte hunder ikke føler seg bra og 
at de ikke er friske. 
 
Hva og hvordan vi selekterer 
Når vi velger bort en voksen hund, vil 
vi at man kommer og ser på hundene 
og ser hvordan den fungerer sammen 
med vår flokk. Dette er veldig viktig, 
fordi en hund som er på èn måte i vår 
flokk, kan bli en helt annen andre ste-
der. Det er også viktig at man kommer 
og kjører den, sånn at man får se hvor-
dan hundene jobber sammen. Det er 
også enklere å snakke med hverandre 
”live” i stedet for gjennom skrift eller 

telefon. 
 
Man må være ærlig i sin beskrivelse av 
hunden, hvorfor den velges bort og til 
hvilket hjem man vil ha til den. Man 
tilstreber at det skal bli et varig hjem. 
Det finnes ikke en hund som er helt 
perfekt, det vil alltid være noe negativt 
og det er viktig å kunne beskrive dette 

og prøve å forklare 
så godt det lar seg 
gjøre. 
 
Det vi har valgt 
bort er små hunder. 
Også hunder som 

ikke er skikkelig «arbeidsnarkomaner», 
har blitt selektert ut for noen år tilbake. 
Disse kan passe med stort hell til hvil-
ket som helst annet hjem, som kjører 
for å ha det gøy. Dette er også hunder 
som vi mener ikke passer i store flok-
ker. Vi tar oss tid til hundene, noen blir 
seint modne. Det kan også ta tid å fin-
ne riktig hjem til en voksen hund. Det 
ansvaret syns jeg man må ta som opp-
dretter. 
 
Gamle hunder 
Gamle hunder er gull verdt for oss. De 
er rolige, stille og er gjerne grunnen til 
at våre gjester kommer tilbake til oss 
mange ganger. Noen følger oss på 
Facebook for å høre hvordan deres 
favoritt har det. Vi tar aldri bort en 
hund som er gammel og frisk. Der-

imot når kroppen begynner å skrante, 
så er det tid for å si adjø. Om alternati-
vet er medisinering eller smertestillen-
de, da tar vi en beslutning. En trekk-
hunds liv skal være verdig på alle må-
ter. Et år hadde vi 14 hunder som var 
halvt eller helt pensjonert. Da var det 
krise og mye puslespill for at de andre 
skulle få den hvilen de trengte. Den 
dagen vi velger å la en frisk hund sov-
ne inn av økonomiske grunner, den 
dagen slutter vi. 
 
Bra avl 
Hva som er rett eller feil, bra eller dår-
lig, er helt opp til leseren å bedømme. 
Slik gjør vi det å slik kommer vi til å 
gjøre det fremover. De som er interes-
serte og har mange spørsmål, må gjer-
ne sende mail så svarer jeg når jeg har 
tid til overs. Det vi vil ha frem, er en 
arbeidende husky med bra mentalitet 
og som elsker jobben sin. Jeg synes det 
viktige er å være ærlig og å kunne snak-
ke oppriktig om hundene våre. Det er 
tåpelig å lyve, det gagner ikke rasen i 
det hele tatt. Det finnes en husky for 
alle – det handler bare om å finne den, 
eller for å si det mer riktig, finne typen 
man vil ha. Vi har funnet vår. ■ 
 
Artikkelen har tidligere stått på 
trykk i Polarhunden nr. 1/2015 

Foto: Jo Arne Brustugun. 

Utseendet er ikke alltid det viktigste, på det området 
prøver vi at de skal komplettere hverandre. Selvfølgelig 
vil vi ha frem så fine individer som mulig, og det er et 
mål vi prøver og nå, men for oss er det viktigste at de er 
funksjonelle, flinke og hyggelige mot alt og alle.  
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TEKST OG FOTO: MONICA A. SUNDSET. 

Hva er matadoravl? 
Norsk Kennel Klub (NKK) anbefaler 
at en hund ikke bør få flere avkom enn 
tilsvarende 5 % av antall registrerte 
hunder i rasepopulasjonen i en 5-års 
periode. Har man en rase med 200 
registreringer årlig skal et avlsdyr der-
med ha maks 50 avkom etter seg i hele 
sin levetid. 
 
Gjentatt bruk av samme hannhund i 
mange paringer kalles matadoravl. Det 
kan dreie seg om en høyt premiert 
hannhund, eller at det er mangel på 
tilgjengelige avlshanner innenfor rasen 
slik at man har få individer og velge 
mellom (kalt “The Popular Sire Syn-
drome” på engelsk). Det finnes ek-

sempler på siberian husky hannhunder 
som av eier er brukt i svært mange par-
ringer. Noen oppdrettere velger også å 
få et høyt antall valpekull/valper per 
tispe. Ifølge NKKs etiske reglene fra 
2008, kan en tispe få registret opp til 5 
kull etter seg (parringer skal ikke skje 
etter fylte 8 år). For en aktiv brukshund 
kan dette være for mange kull. 
 
En oppdretter må alltid være kritisk og 
nøye vurdere valget av sine avlsdyr, 
slik at de avler videre på rasetypiske, 
friske hunder med gode bruksegenska-
per og prima gemytt. De som avler 
mest for salg bør kunne dokumentere 
dette overfor kjøpere. Det sier seg selv 
at når man bruker enkeltindivider i 
svært mange parringer slik at de får 

stor genetisk innflytelse i rasen, så har 
man et ekstra stort ansvar for å kvali-
tetssikre disse avlsdyrene med hensyn 
til helse, gemytt, funksjon/
bruksegenskaper og eksteriør 
(dokumentasjon fra utstillinger, løp, 
prøver, helsetester m.m.). Man må 
også se på egenskaper og resultater for 
avkommene til disse avlsdyrene. Bruk 
av samme hund i matadoravl kan kun 
forsvares dersom dette er en spesielt 
god hund - med dokumentert gode 
egenskaper. Vi vet ikke hvor stor andel 
av norske siberian huskyer brukt i avl 
som er utstilt med excellent eller very 
good, eller som er brukstestet. 
 
Matadoravl innebærer at mange hun-
der i neste generasjon er nært i slekt 
med hverandre, og øker derfor risi-
koen for innavl i en rase. Alle oppdret-
tere skal bidra til rasens ve og vel ved 
og bare bruke friske og velfungerende 
hunder i avl, og å tilstrebe å unngå 
innavl og matadoravl. Det er også vel-
dig viktig å vurdere dyrevelferden/
livskvaliteten for det enkelte individ. 
For å kunne bruksteste avlstisper kan 
de helst ikke ha valper hvert år, de 
rekker ikke restituere seg for løp etc. 

Norsk Kennel Klub er i sine anbefalinger om avl og oppdrett tydelig på at 
matadoravl og sterk innavl bør unngås. Den genetiske variasjonen i en 
hunderase skal bevares og helst utvides gjennom avl. Det betyr selvsagt 
også at en må godta variasjoner i en rekke egenskaper, og ikke bare se 
etter typelike individer. Det skal ikke foretas paringer mellom søsken, 
far/datter, mor/sønn eller tilsvarende tette paringer med innavlsgrad > 
25%. Halvsøskenparinger eller paringer med tilsvarende innavlsgrad > 
12,5% bør også unngås. Innavlsgraden i NKK registeret beregnes på 
grunnlag av 6 generasjoner. Hva er praksis i oppdrett av siberian husky? 
Hvor går grensen for matadoravl, innavl og linjeavl? 

MADATADORAVL, INNAVL OG LINJEAVL 
-hvor går grensen? 
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Avler man mye på et individ bør en 
følge avkommene nøye og se kritisk på 
resultatet i de neste generasjonene. 
 
Hva er innavl? 
Innavl er paringer mellom individer 
som er nærmere i slekt enn gjennom-
snittet av paringer innenfor rasen. 
Derfor er det slik at det som regnes 
som innavl i hunderaser med mange 
individer, ikke nødvendigvis regnes 
som innavl innen raser med få indivi-
der. Kjøper du en valp fra en rase med 
få individer (og dermed en snever avls-
base) er det større sjanse for at du får 
en valp som er innavlet/har høy inn-
avlsprosent, enn om du velger en valp 
fra en rase med mange individer. Sam-
me problem kan imidlertid oppstå der-
som det er snakk om en tallmessig stor 
rase der de fleste hundene stammer fra 
et fåtall avlsdyr. 
 
Hvorfor er innavl et problem? 
Innavl dobler på "like gener". Dette 
kan være positivt når det gjelder hun-
dens eksteriør, men er ofte negativt 
når det gjelder gemytt og sykdom. Når 
man parrer to nært beslektede hunder, 
er sjansen for at man treffer på to for-
eldredyr som bærer på det samme syk-
domsgen langt større, enn når man 
parrer to hunder som ikke er i slekt. 
 
Mange sykdommer nedarves ressesivt. 
Selv om foreldredyrene er friske og 
uten tegn til sykdom, vil to avlsdyr 
som begge bærer samme ressesive syk-
domsgen gi 25 % syke valper. Bare 25 
% av valpene blir friske og fri for det 
ressesive sykdomsgenet, mens 50 % av 
valpene fra en slik parring vil bære 
sykdomsgenet videre (selv om de ikke 
selv blir syke). 
 
Innavl kan også gi innavlsdepresjon 
(økt frekvens av sykdom, nedsatt livs-
kraft og redusert fruktbarhet) fordi 
egenskaper går tapt på grunn av økt 
antall like (homozygote) gener i genpa-
rene. Immunforsvaret til dyrene blir 
mindre effektivt da mulighet for å pro-
dusere antistoffer blir redusert. 
 
Alle hunderaser har oppstått ved å 
velge ut avlsdyr som har like egenska-
per - egenskaper som man ønsker å 
videreføre til avkommene. Ofte har 
disse dyrene vært i slekt (ulik grad av 
innavl). Rasen siberian husky ble offi-
sielt anerkjent av den Amerikanske 
kennelklubben i 1930, og den første 
standarden for rasen ble publisert i 
AKC Gazette april 1932. Det sier seg 
selv at innavlsprosenten nok var høy i 
starten når man skulle velge ut avlsdyr 
blant de få første registrerte siberians i 
rasens hjemland USA. 

Hva menes med innavlsprosent? 
Innavlsprosenten viser hvor stor pro-
sent av genene som er lik hos både mor 
og far til avkommene. Genetikerne fra-
råder tettere innavl enn 6,25 % (parring 
mellom søskenbarn). Paringer mellom 
halvsøsken gir hele 12,5 % innavl. 
 
Mange kombinasjoner kan ved første 
øyesyn se ut til å gi en lav innavslpro-
sent, men når man ser nærmere på 
stamtavlen viser det seg at en eller et 
par hunder går igjen mange steder på 
stamtavlene til både mor og far, slik at 
innavlsprosenten kan bli nokså høy på 
kombinasjonen. Når man skal beregne 
innavlsprosenten er det derfor viktig å 
studere stamtavlene til foreldredyrene i 
mange generasjoner bakover. Noen 
hunder har flere registreringsnummere 
fordi de har avkom i flere land. Det er 
derfor viktig og sjekke at eventuelle 
avlsmatadorer på stamtavlen står opp-
ført med korrekt registreringsnummer 
dersom de går igjen flere steder i stam-
tavla, slik at man unngår feil beregning 
av innavlsprosenten. 
 
Er det forskjell på innavl og linjeavl? 
Noen oppdrettere bruker ordet linjeavl 
som et positivt begrep/eller bruker det 
som et redskap for å forbedre enkelte 
viktige trekk, f eks dersom en har en 
hund med særs gode trekkegenskaper 
som går igjen på linjene til to yngre 
hunder. Kjenner man linjene sine godt 
og observerer over generasjoner, kan 
det gå bra. Så det kan av og til forsvares 
i en planlagt avlssyklus, især hvis man 
krysser ut igjen i neste generasjon. Ofte 
vil linjeavlede valper beholdes av opp-
dretter i et avlsprogram. Men ordet lin-
jeavl brukes også noen ganger for å 
skjule kombinasjoner som egentlig er 
innavl. Sjekk derfor innavlsprosenten 
dersom du som valpekjøper får tilbud 
om valp fra et kull som er "linjeavlet" 
på en eller flere spesielt utvalgte hunder. 
 
DogWeb 
DogWeb er en nyttig database med 
opplysninger om alle hunder registrert i 
Norsk Kennel Klub. Alle som er med-
lem i NKK, har tilgang til denne data-
basen. Her kan du finne opplysninger 
om stamtavler, kulldata, avkom, sta-
tistikker, resultater fra offisiell avles-
ning av HD, AD og øyeundersøkelser, 
resultater fra DNA-tester, resultater fra 
utstillinger og prøver, samt innavlsgrad. 
 
Innavlsberegningene gjøres på bakgrunn 
av de stamtavler som finnes i NKKs 
database. Man kan beregne innavlsgra-
den for en hund som er registrert, eller 
for en kombinasjon man har tenkt å 
foreta. Man velger da en «fiktiv stamtav-
le» og leter opp de to avlsdyrene. 

DogWeb registrerer imidlertid ikke 
hundens egenskaper som trekkhund. 
Er de gode lederhunder? Hvor mange 
løp har de deltatt i? Hvor lange distan-
ser har de gått? Har de gjennomført 
løpene? Hvilken plassering fikk de? 
Det nye trekkhundchampionatet (N 
TCH) dokumenterer for første gang 
hundens løpsmeriteringer innenfor 
DogWeb systemet. Informasjon om 
bruksegenskapene til hundene som er 
brukt i avl før dette championatet kom 
på plass må innhentes fra andre kilder 
enn DogWeb. 
 
Statistikk innavlsgrad - Hvor går 
grensen? 
Hvilken innavlsgrad som er tilrådelig 
avhenger helt av hvilke hunder som er 
fellesnevner i den aktuelle stamtavla, 
ikke minst med hensyn til hundenes 
helsestatus, generelle sunnhet både 
mentalt og fysisk, sunnheten hos hun-
dens avkom og andre slektninger, og 
bruksegenskaper. Beregning av inn-
avlsgrad er et hjelpemiddel ved kombi-
nasjon av avlsdyr, ikke et absolutt tall 
som representerer en grense for hva 
som kan tillates. 
 
Det er viktig at man har mest mulig 
informasjon/kunnskap om hunder 
som brukes i avl; spesielt hunder det 
linjeavles på. Sannsynligheten for at 
det finnes felles slektninger i mors og 
fars stamtavle øker med antall genera-
sjoner, og innavlsgraden øker dermed 
også jo flere generasjoner som inngår i 
beregningene. 
 
Hva sier DogWeb om matadoravl på 
siberian husky hannhunder i Norge? 
Norsk Kennel Klub anbefaler altså at 
en hund ikke bør få flere avkom enn 
det som tilsvarer 5 % av antall registrer-
te hunder i rasepopulasjonen i løpet av 



14 

HUSKYBLADET 1/2016 

en 5-års periode. I raser med 200 regi-
streringer årlig skal et avlsdyr dermed 
ikke ha fler enn 50 avkom etter seg 
totalt i løpet av hele sin levetid. Antall 
fødte (registreringsår) siberian husky 
valper i Norge har ligget mellom 318 
og 370 valper i tidsperioden 2011-2015. 
Siberian husky ligger som nummer 18 
på lista over de mest populære hunde-
rasene, der norsk elghund troner på 

topp med 880 registreringer i 2015 iføl-
ge tall fra NKK. 
Gjennom DogWeb kan man laste ned 
statistikk for alle siberian huskyer som 
er brukt avl i Norge siden 1970. Noen 
siberian husky hannhunder er brukt i 
mange parringer, har mange avkom 
etter seg og har dermed fått stor gene-
tisk innvirkning på rasen. Bruk av hun-
der i mange parringer kan kun forsva-

res dersom dette er en spesielt god 
hund - med dokumentert gode egen-
skaper. Vi vet ikke hvilke egenskaper 
som oppdrettere har lagt vekt på hos 
de hanhundene som er brukt mye.  
 
Få ”popular sires” i Norge 
Statistikken fra NKK og oppsumme-
ringen av tallene i Tabell 1 viser at ma-
tadoravl ikke er et stort problem for 
vår rase i Norge. Totalt er 679 siberian 
husky hannhunder brukt i avl i Norge 
siden 1970 (data fra DogWeb 2. januar 
2016, kull med 5 eller flere avkom). Av 
disse er kun 23 hannhunder brukt i 8 
eller flere parringer, eller har 50 eller 
flere avkom. Disse hannhundene kan 
imidlertid i tillegg også ha avkom i 
utlandet (som ikke er registrert i det 
norske systemet). 
 
Den siberian husky hannen som har 
aller flest registererte valper etter seg er 
Snowtrail´s Harris. Han fikk hele 126 
avkom. Flesteparten av siberian husky 
hannene som er brukt i mange parring-
er er fra tidsperioden 1970-1990 tallet 
(Tabell 1). Etter århundreskiftet er det 
kun fem hannhunder som er brukt i 8 
eller flere parringer/har mer enn 50 
avkom etter seg: Candyman´s Malte og 
Run Roy´s Strong Enough Frodo som 
har gitt henholdsvis 49 og 53 avkom, 
Shjegge Mann´s Price Eward som er 
brukt i 8 parringer men kun har gitt 17 
avkom, Nathan av Vargevass som har 
60 avkom, og N UCH Run Roy´s Lu-
cky Strike Shy (35 avkom). 

Tabell 1. Oversikt over Siberian husky “popular sires” med 8 eller flere kull registrert etter seg i Norge. Noen hannhunder er registrert 
med et lite antall kull, men et stort antall avkom. De hannhundene som har 50 eller flere avkom registert etter seg i DogWeb er derfor 
også tatt med i tabellen. Data lastet ned fra DogWeb 2. januar 2016. Titler for hannhunden er tatt med i tabellen. Ingen av disse 
hannhundene er HD røngtet. 

Reg nummer År Tittel Navn Øyeundersøkelser Antall kull Antall avkom 

14332/77 1970   Zeros Bumper - 0 66 

06064/78 1974   Zeros Sparkey - 4 73 

02679/78 1977   Sibirjakovs Bamse - 0 53 

02545/79 1978 N UCH Minsten av Vargevass - 2 50 

03231/82 1978   Zeros Ruehoe - 3 56 

18869/86 1978   Ash of Markovo - 10 54 

S59449/79     Harris - 15 126 

S59451/79 2002   Snowtrails Zero - 1 61 

15582/82 1979   Zeros Spaceman - 1 82 

S60646/80     Arctic Trails Fang - 1 63 

S60647/80     Yeso Pac's El Diablo - 4 97 

07685/81 1981   Tater - 5 57 

15327/82 1981   Tucker - 5 65 

08434/83 1982   Kermit av Vargevass - 18 69 

27235/86 1986   Esso Extra av Vargevass - 10 41 

30492/87 1986   Nord av Seppalaska - 8 29 

10704/91 1990   Robin Hood av Vargevass - 8 29 

26713/92 1992   Spassky - 13 54 

17618/01 2001 N UCH Run Roy's Lucky Strike Shy Gonioskopi: Fri 8 35 

17901/02 2001   Nathan av Vargevass 
Gonioskopi 2010: L. Pectinatum 
abn: Påvist Fibrae Latae Laminae 

12 60 

21107/05 2005   Run Roy's Strong Enough Frodo - 9 53 

SE20793/2010 2009   Candyman's Malte Gonioskopi: Fri 8 49 

KCAH0902895 2015   Shjegge Mann's Price Eward of Green - 8 17 
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Tabell 2. Siberian husky avlstisper med 5 eller flere kull, 20 eller flere valper. HD røntgen, øyeundersøkelser og titler for tispa er tatt med i 
tabellen. NSHK anbefaler i sine nye retningslinjer at avlsdyr bør være øyelyst fri for arvelig katarakt og glaukom etter fylte 12 måneder og 
i løpet av de siste 12 måneder før parring. NSHK har ikke hatt noen krav om at avlsdyr skal HD røntges. Rutinemessig HD og AD røntgen 
av siberian huskyer foregår i svært liten grad i Norge. N TCH er en ny tittel som tildeles hunder med minst tre 1. premier fra trekkhund-
prøver for polare raser der 1. premiene kan være en blanding av KD (sprint), MD (mellomdistanse), og LD (langdistianse). I tillegg skal 
hunden ha minst en gang Very good (blå sløyfe) på utstilling etter fylte 15 måneder i et av de nordiske landene. Data lastet ned fra Dog-
Web 2. januar 2016. 

Er det vanlig med fem eller flere 
kull på siberian husky tisper? 
I tabell 2 finnes en oversikt over sibe-
rian husky tisper med fem eller flere 
kull, 20 eller flere valper etter seg. Da-
tasettet er hentet fra DogWeb 2. ja-
nuar 2016. Tisper som har bare 1-4 
valper er ikke tatt med i statistikken til 
DogWeb. 
 
Totalt er 787 siberian husky tisper brukt 
i avl siden 1970. Av disse er 47 registrert 
med fem eller flere kull, 20 eller flere 
valper. 

Kun fem tisper er registrert med fler 
enn fem kull (6-8 kull). Dette var på 80
-tallet og tidlig 90-tallet. Kun seks av 
disse 47 avlstispene med mange kull/
valper er champions, og bare syv er 
HD røntget. HD røntgen har ikke vært 
avgjørende anbefalt for aktive trekk-
hunder (siberian husky). 
 
Finnemarka’s Hippu er den siberian 
husky tispen som er registrert med 
flest kull og flest avkom etter seg: hele 
8 kull og 42 valper (i tidsperioden før 
1990). I dag er det slik at en tispe kan 

få registrert maksimalt fem kull etter 
seg, ifølge de etiske retningslinjene til 
NKK, og parringa må finne sted før 
tispa er fylt 8 år. Tispa bør få ha en 
løpetid mellom hvert kull. Statistikken 
fra DogWeb tyder på at enkelte av 
tispene som er påsatt mange kull i no-
en tilfeller har fått to kull innenfor et 
år og dermed trolig ikke har hatt løpe-
tid mellom parringene. ■ 
 
Takk til Johanne Sundby for innspill og kom-
mentarer til teksten. 

Reg nummer År Tittel Hundnavn HD Øyeundersøkelse Kull Ant valper 
03901/75 1974 N UCH Sibirjakovs Tanja -  - 0 24 
03998/78 1977  Nadja -  - 0 22 
11998/77 1977  Granhagen's K-S Zika -  - 0 20 
S59452/79   Freya -  - 1 26 
S59456/79   Sandy -  - 2 24 
05750/80 1979   Skallerøds Chica - - 2 29 
11242/80 1979  Jøtul - - 4 32 
06355/81 1980  Teamster's Månestråle -  - 3 20 
13054/80 1980  Ganja -  - 1 20 
14794/80 1980  Stina av Veo - - 0 21 
06327/82 1981  Tekla -  - 2 22 
SF88881/81   Igloo-Pak's Daisy - - 2 20 
17880/81 1981  Samba av Vargevass -  - 4 21 
08960/83 1982  Stella Ascella av Vargevass -  - 6 22 
11622/83 1982  Cassiopeia av Vargevass -  - 4 27 
31490/86 1983  Sandra  - - 7 27 

18423/85 1984  Kayca  - - 7 33 
04406/91 1986  Allice  - - 5 15 
24125/88 1987  Vargteam's Catta  - - 5 19 
34376/89 1988  Black Sabath av Vargevass  - - 6 22 
18384/90 1989  Finnemarka's Hippu  - - 8 42 
40700/94 1992  Krølle av Vargevass  - - 5 19 
35138/92 1992  Avatac's Brave Ulveline  - Øyelyst: Fri 4 20 
08638/93 1992  Alasuq av Brattalid A - 4 20 
06397/95 1994  Gitana av Vargevass  - - 5 30 
09109/95 1994  Vera av Vargevass  - - 5 13 
11739/96 1995 N UCH Nay-la-Chee's Cool Running Kenoia  - Øyelyst: Fri 2 x 3 21 
05329/97 1995   Isslottet’s Trixi - - 5 15 
12285/97 1996  Snøheimens Juni  - - 4 22 
18730/97 1997 N UCH Bikkjom's Bring Me Luck Sherry A - 5 27 
27033/90 1989  Nenana av Brattalid  - - 4 20 
27315/91 1990  Likka av Vargevass  - - 4 21 
03075/01 2000  Snøheimens Pepsi  - - 3 23 
01815/03 2001  Foxy  - - 5 19 
14462/02 2001  Varga  - - 3 21 
17553/03 2002 N TCH Snilla av Vargevass  - - 4 24 
07769/05 2003  Racer -  - 5 17 
22564/04 2004 N TCH Libby av Vargevass  - - 4 21 
17784/04 2004  Nuna III av Brattalid A - 3 23 
01013/06 2004  Isslottett's Sun  - - 3 21 
21108/05 2005  Run Roy's Strong Enough Eowyn A Gonioskopi: Fri 5 22 
13078/06 2006  Run Roy's Heartbreaker Sol  - - 4 21 
07650/08 2008  Run Roy's Sunshine Cinderella B Gonioskopi: Fri 5 36 
26234/08 2008  Alpha A Gonioskopi: Fri 4 24 

SE20791/2010 2009  Candyman's Miley  - Gonioskopi: Fri 4 20 

NO41695/09 2009 N UCH JWW-10 Carillo Sing a Long A Øyelyst: Fri 4 26 
PKRV17422 2011  Majra Dotyk Polnocy  - Øyelyst: Fri 3 23 
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Løpet har 4 klasser; det er 12-spann 
260 km, 8-spann 220 km, 8-spann 2 x 
50 km og 6-spann junior 2 x 50 km. 
Totalt skulle 63 spann starte ut fredag, 
først 12-spann og så nedover. 
 
Torsdag ettermiddag gikk ferden til 
Burfjord til mine foreldre. Vi pakket 
alt klart i sleden på kvelden, for å 
unngå stress fredag. Selv om løpet ikke 
startet før kl. 18.00 fredag, ville vi være 
best mulig forberedt.  
 
Vi var så heldig å få låne en BEWE-
slede hos Tore Albrigtsen (Active 
Tromsø), perfekt til løp. Også fôr-koker 
stilte han opp med, tusen takk Tore! 
 
Fredag morgen, trøtte tryner og fro-
kost rundt bordet. Kaffe på termos og 
så bar det avgårde mot Alta. Det var 
noen spente kropper som ankom Gar-
gia Fjellstue fredag formiddag rundt 
klokken 11. Vi fikk anvist plass langs-
med veien med de andre som skulle 

kjøre 2 x 50 km, men vi var de første 
som ankom i den klassen. Det var greit 
nært å bruke oppvarmede fasiliteter 
for oss handlere. 
 
Jonny Mikalsen kjørte fredagens runde 
på fem mil på 3 timer og 11 minutter, 
noe som resulterte i en snittfart på 
15,7 km/t. Både kjører og hunder var 
klar for en lengre etappe da de kom 
inn på kvelden. Mens Jonny var ute 
med spannet, hadde Hana Kekic og 
jeg (Silje Mari Eriksen) gjort klar leiren 
for kvelden. Teltet var slått opp og 
klargjort, vi hadde ordnet klar snack til 
hundene (frossen ørret) og luftet val-
pene som også var med, så det var 
bare å lage kvelds til hundene og oss, 
og så krype i posen for natta etterpå. 
 
Lørdag morgen var det kommet et lett 
snølag, og det snødde lett. Jonny skulle 
starte ut kl. 10.03, og vi klargjorde alt 
og fulgte ham til start. 
 

Fredag 8. januar 2016 var det duket for sesongens første løp i Alta. Løpet 
var Alta 2-dagers, et hundeløp som går i regi av Alta trekkhundklubb. 
Jonny skulle kjøre 8-spann, 2 x 50 km, mens Hana og jeg skulle være 
handlere. Det har start og målgang i Gargia, og går over fjellet Beskades. 

Lørdagens runde på fem mil ble kjørt 
på 3 timer og 19 minutter, med en 
snittfart på 15,1 km/t. Sammenlagt 
havnet Jonny på en 5. plass med 6 ti-
mer og 30 minutter, kun 28 minutter 
bak 1. plass. Siden han kjørte renraset 
spann, fikk vi også trekkmerritert hun-
dene (1. plass). 
 
Dette løpet ga oss en fin start på se-
songen, og en god pekepinn videre. Det 
er kun Sky, den ene ledertispa vår, som 
har gått flere løp før (bl.a. flere Femund 
600, Finnmark 1000 m.fl.), resten av 
gjengen er «rookies» og unghunder. 
 
Neste løp for oss er i Målselv 23. ja-
nuar, Troms Quest. Der vil Jonny star-
te det lange løpet på 170 km, isteden-
for 6-mila. Vi låner to hunder for å få 
et 8-spann og starter i begrenset-
klassen (8-spannsklasse). Dette for å 
teste hundene på lengre distanser og 
det å ligge på sjekkpunkt. 
 
Det var første gang vi deltok på Alta 2-
dagers, men det blir ikke siste gang. En 
fin start på løpssesongen, og fine ram-
mer rundt selve løpet. Veldig hyggelige 
mennesker rundt omkring, og flere nye 

TEKST: SILJE MARI ERIKSEN. 

Til venstre: Hana Kekic med Bella og Isa. Foto: Silje Mari Eriksen. 
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bekjentskaper. Vi møtte også en 18 år 
gammel siberian, det står det respekt av! 
 
Det var ikke bare vi som kjørte med 
siberians denne helga, veldig gøy å se, 
og de gjorde seg bemerket de også. 
Leif Herleiksplass (Vesterelva & Vid-
das husky i Varangerbotn) kjørte 260 
km, med mange unghunder, og havnet 
på en respektabel 8. plass. 
 
Hans Petter Harangen (Vestavinden 
husky i Lakselv) kjørte 220 km med 7 
siberians og en alaska husky, og kom 
på en flott 16. plass. Dette var det 
første løpet til Hans Petter, og han 
hadde som mål å fullføre med friske 
og raske hunder. De har hundene som 
familie- og turvenner, og får se hvor 
veien går videre herfra. Hans Petter 
fortalte at hundene gikk litt trått ut fra 
start, det var mange inntrykk å for-
døye, men det gikk mye lettere etter-
hvert. Siste etappe hadde de veldig god 
driv, og fullførte med stil. 
 
Det er gøy å se at siberians blir satt på 
kartet her i nord også, vi gleder oss til 
fortsettelsen. ■ 

Jonny og Zpring før start. Foto: Stefan Dahlqvist . 

Sky. Foto: Silje Mari Eriksen. 

Jonny Mikalsen slår av en prat med crewet. Foto: Silje Mari Eriksen. 

Premier og diplom. Foto: Silje Mari Eriksen. 

Arn venter tålmodig. Foto: Silje Mari Eriksen. 
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Andrine Alhaug kom på 3. plass i NM 6-
spann i klassen med renrasede polarhun-
der. Foto: Per Sverre Simonsen. 

Helgen 20-21. februar 2016 ble det arrangert 
både Hamar hundekjørerfestival og NM i 
sprint og mellomdistanse på Hamar. 

TEKST: BIRGIT ALHAUG: FOTO: PER SVERRE SIMONSEN. 
Løpene endte opp på samme helg fordi Hamar 
hundekjørerfestival ble utsatt på av snømangel i 
januar. Begge løpene hadde egne klasser for pola-
re raser (registrerte hunder). Det ble dessverre 
ikke nok påmeldte i 4-spann sprint eller i mel-
lomdistanse på Hamar hundekjørerfestival, så de 
som hadde meldt seg på der, flyttet over til 6-
spann sprint. Det ble syv spann i klassen, som 
ble vunnet av svenske Marie Israelsson. Andrine 
Bordvik Alhaug ble beste norske og kom på en 
flott 3. plass og fikk i tillegg bronse i NM i den 
samme klassen. ■ 



19 

  1/2016 HUSKYBLADET 

 
SYK MED SIBERIAN HUSKY 

TEKST OG FOTO: LENA SPARBO VANVIK. 

Dakota har nå gått fra å være valp til 
“tenåring”, hun krever ikke mindre av 
den grunn, heller mer. Hun er fortsatt 
et like stort rampetroll med de andre 
dyrene, men snill som ett lam! Dess-
verre har hun virkelig fått testet tålmo-
digheten sin den siste tiden, siden jeg 
har måttet operere… 
 
For to år siden fikk jeg beskjed om at 
jeg hadde en del problemer med hjer-
tet, kort fortalt endte jeg opp med 
hjertestarter, pacemaker og en hel 
haug med medisiner. Vi hadde på den 
tiden baby på ni måneder, den eldste 
huskyen Bella og Chihuahuaen Rosa. 
Jeg må slenge med masse ros til man-
nen min, som i tre uker tok seg av dis-
se tre helt alene! Vi jobbet oss gjen-
nom det, med oppturer og nedturer. 
Jeg fikk ikke lov til å gå turer og det 
eneste hundene fikk av meg var det jeg 
orket å gi av kos og kjærlighet.  
 
Etter ett år fikk jeg endelig beskjed om 
at jeg kunne gå tur igjen, det var på 
samme tidspunkt vi forelsket oss i Da-
kota. Grunnet hjerte fikk jeg beskjed 
om at jeg mest sannsynlig ikke kan få 

flere barn, så vi bestemt oss for å kjø-
pe Dakota og fylle tomrommet litt 
med henne. Hun gjør en veldig bra 
jobb! Så har alt bare gått opp fra der. 
Jeg har kost meg med treffene som 
klubben har arrangert og blitt kjent 
med masse flotte mennesker! Men i 
høst fikk vi et lite tilbakefall. Jeg hadde 
endelig kunne starte med kickbike og 
storkoste meg med det. Vi hadde også 
akkurat kjøpt oss hus og drev å flyttet 
inn. Det var i oktober og jeg skulle 
bare på en vanlig kontroll av pacema-
ker og hjertestarteren, men legen så at 
ikke alt var slik det skulle. Dessverre 
viste det seg at den ene ledningen til 
hjertestarteren hadde løsnet og jeg 
måtte operere innen en måned. Slik ble 
det og vi måtte på nytt gjennom en 
periode uten løft og turer på meg, den-
ne gangen med en valp i tillegg... 
 
Min herlige svigerinne Madeleine kom 
helt fra Trondheim og bodde her den 
første uken. Hundene hadde det su-
pert, med masse ekstra kos og turer. Så 
dro henne og jeg kunne fortsatt ikke 
gå tur. Jeg må virkelig ta av meg hatten 
for denne rasen! De har begge taklet 

det på en måte som er helt utrolig. Vi 
har så klart merket litt frustrasjon på 
Dakota, hun har laget litt mer lyd og 
plaget de andre hundene mer. Bortsett 
fra det har hun vært eksemplarisk. 
Mannen min har jo gått alt han har 
rukket med dem, og Dakota har for 
første gang fått prøvd seg på skiturer. 
Det gikk veldig fint og hun og Bella 
blir mer og mer samkjørte for hver dag 
som går. Vi trener de også mye på å 
stå i bånd ute, siden vi endelig har fått 
oss tomt og kan lage hundegård. Vi 
venter derfor spent på at våren skal 
komme og vi endelig kan starte å byg-
ge. De er relativt flinke til å stå ute, 
men Dakota vil hele tiden leke og blir 
temmelig frustrert over at hun ikke når 
frem til Bella. Bella blir til gjengjeld 
frustrert over maset og kjefter tilbake. 
Med andre ord: det blir en del lyd. Hå-
per dette blir bedre da de ikke står i 
bånd og kan løpe rundt i gården. Ellers 
er det veldig deilig å endelig ha hus! 
Jeg tror ikke vi hadde holdt ut opera-
sjonen i en liten leilighet.  
 
I dag sitter ledningen min endelig som 
den skal! Jeg har i tillegg blitt bedre enn 
det jeg var før operasjonen. Så nå gle-
der jeg meg til vintersamlingen og til 
kickbike sesongen starter igjen. Håper 
at 2016 blir ett år der jeg får vært mer 
aktiv enn det jeg har vært på lenge! ■ 

De som kjenner meg veit at jeg har vært syk en stund. Jeg har med vilje 
valgt å ikke skrive om dette i spaltene mine, dette fordi det har vært rolig 
på sykdomsfronten og fordi det skal handle om hundene. Så denne spal-
ten blir litt annerledes, siden sykdommen min har kommet litt frem igjen. 
Og det å være syk med siberian husky er ikke bare bare! 
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TEKST: CHARLOTTE ANDERSEN. 

FOTO: SILJE MARI ERIKSEN. 

Det hele startet allerede fredag 22. 
januar. Jeg hadde tatt med mine to 
valper Kelan og Wilma på fem og tre 
måneder for anledningen, og fikk nyte 
stillheten og spenningen i lufta ved at 
vi ankom Råvatn skytebane tidlig etter-
middag, før alle andre. De frivillige fra 
Folkehøgskolen 69 grader Nord var 
opptatt med å sette opp skilt og sper-
ringer, klart for alle to- og firbeinte 
som var ventet inn. Jeg og valpene tok 
oss en runde rundt hele anlegget og 
fikk fort et bilde om hvor stort dette 
skulle bli. Det var klargjort mye plass 
og både arrangører og frivillige løp 
frem og tilbake på tunet. Biler med 
hengere fulle av halm kom susende 
inn, satt igjen og tømt og suste like 
fort ut igjen på vei til neste sjekkpunkt. 

Jeg ble bare stående å nyte det milde 
været vi hadde fått etter uker med 
sprengkulde, og tenkte bare at det var 
nå litt fint å ikke ha meldt seg som 
frivillig, for å kunne ha muligheten og 
bare stå som observatør under det 
hele. En tanke jeg ikke skulle få tid til å 
ha dagen etter. Hundekjørerne dukket 
opp en etter en med sine hengere og 
biler fulle av forventningsfulle hunder. 
En diger tom parkeringsplass ble fort 
omgjort til et sirkus av biler, folk og 
bikkjer. Noen satt opp telt og lavvoer, 
andre hadde med seg campingvogn og 
resten hadde tilbud om soveplass inne 
på anlegget. Jeg trakk meg tilbake til 
hytta til Edel Marit, som jeg var heldig 
nok å få soveplass på, og tilbragte 
kvelden sammen med andre siberian-
entusiaster, mens vi hørte hundekoret 
fra skytebanen gjennom hele kvelden.  

Dagen etter startet for min del 07.30 
med frokost, så bar det rett inn i hun-
deklærne og ut. Hunder som skulle gå 
løp måtte ut på line, valper måtte få 
løpe litt fra seg og så kunne jeg kaste 
meg i bilen og suse inn til Råvatn. An-
kom en livlig camp-plass hvor alle var i 
full gang med vanning av hunder, klar-
gjøring av utstyr, gjennomgang av 
sjekklister og kaffeinntak.  
 
Kl 08.30 var kjøremøte, og jeg snek 
meg inn kun for å få et lite innblikk på 
hva det dreier seg om for framtidig 
erfaring. Speidet etter kjente fjes, og 
det var mange. Dette skulle bli en 
spennende og koselig helg. 
 
Etter kjøremøte spredte alle seg ut til 
sine respektive hunder, for nå var det 
bare «tiden og veien». Jeg fant ut at jeg 

Madeleine Hanssen ut fra start. 
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Om løpet 
Løpet består av fire klasser: junior-
klasse (120 km delt på 2 etapper - 60 
km hver), 60 km turløp (1-8 hunder) 
og 170 km klasse, hvor man kjører to 
runder på 85 km. 17-mila kan kjøres 
med enten 8-spann (begrenset klasse) 
eller med 12-spann (åpen klasse). 
 
I tillegg til dette, kan de som har et par 
ski og en hund til overs, delta på 
snørekjøringsløp på 1 km eller 5 km. 
 
NSHK lokallag avd. Troms på 
Troms Quest 2016 
Vi var omtrent 20 stk fra lokallaget på 
Troms Quest, representert både som 
handlere, tilskuere og løypevakter. Jeg 
(Oda), min samboer Aleksander Øvre, 
Bjørnar Siikavuopio Kolflaath og hans 
kjæreste Lisa Kaufmann skulle være 
løypevakter i helga, og bodde på hytta 
til Bjørnar i Dividalen sammen med 
hundene våre Lærke og Gnist. Fredag 
kveld slappet vi av på hytta og spilte 
brettspill, siden det lørdag morgen var 
oppmøte for de frivillige klokken 
09.00, rett etter kjørermøtet. 
 
Lørdag morgen, etter frokost, kjørte 
vi avgårde til Råvatn skytebane for å 
delta på frivilligmøtet, og for å bli for-
delt på de forskjellige områdene av 
løypa. Etter møtet gikk vi rundt og 
hilste på de andre fra lokallaget, før 
det var på tide å kjøre avgårde dit vi 
skulle stå på post. 
 
Vel fremme på post, satte vi opp skilt 
og merkinger for kjørerne og bilistene, 
og festet hundene. Lærke lå som en 
dronning på reinskinnet, mens Gnist 
lå i snøen. 
 
Vi behøvde ikke vente lenge før den 
første kjøreren kom forbi, og vi ventet 
spent på spannene som besto av ren-
rasede siberians, eller blandede spann 
med siberians i. 
 
Løpet 
På 6-mila var det flere renrasede 
spann av de 18 som startet, bl.a. Ma-
deleine Hanssen (8-spann) som kom 
på 5. plass, Ingrid Tomter (7-spann) 
som kom på 18. plass og Ida Gamst (6
-spann) som kom på 16. plass. Det var 
også andre blandede spann på 6-mila, 
bl.a. J. Simon Roe og Frank Vollstad, 
begge med en siberian i hvert sitt 
spann. Frank kom på 8. plass og Si-

mon på 15. plass. Det var også ei tøff 
dame fra Karasjok som snørekjørte 6-
mila med to siberians, Maria L. Sara, 
og hun fullførte også og kom på 17. 
plass. Både Ida Gamst og Ingrid Tom-
ter hadde noen småproblemer under-
veis, men de fullførte begge to. 
 
På 17-mila kjørte Jonny Mikalsen et 
spann med seks siberians, og to lånte 
alaskans for anledningen. Jonny hadde 
også litt småproblemer underveis på 2. 
runde, men fullførte greit på 19. plass 
av 29 startende (tre spann brøt). I til-
legg var det et grønlandshundspann 
med to siberians, kjørt av Marit Ånes, 
som kom på 23. plass. 
 
Vi sto på post i omtrent to timer. Det 
var spennende å se spannene “in ac-
tion”, og både vi og hundene koste 
oss. Etterpå returnerte vi til hytta i 
Dividalen, før vi skulle på middag 
med resten av lokallaget senere på 
kvelden. 
 
Middag hos Edel Marit Nerdrum 
Vi ankom hytta til Edel Marit litt før 
de andre og hjalp til med matlagingen, 
dekking av bord og diverse mens vi 
ventet. Edel Marit serverte viltgryte av 
elgkjøtt og bl.a. sjokoladekake til des-
sert, og jeg (Oda) hadde laget sjokola-
demousse også. Totalt var vi 27 styk-
ker samlet på hytta, litt trangt, men 
veldig koselig. Leder av lokallaget, 
Bent-Joacim Bentzen, takket for ma-
ten og informerte litt om aktiviteter 
videre i vår i lokallaget. Vil rette en 
stor takk til vertskapet, som åpnet 
hytta si for oss og stelte i stand mat og 
dessert.  
 
Vi gleder oss til neste sammenkomst 
med lokallaget Troms. ■ 
 
Kilder: www.tromsquest.no/om-troms-quest/om-oss 

skulle ta meg en sosialiseringsrunde, 
og satte ferden ut på jakt etter renrase-
de-huskyrumper.  
 
Første stopp ble hos Madeleine Hans-
sen og Magnus Davidsen, de hadde 
med seg 8 siberians. Madeleine skulle 
starte 6-mila for første gang, og det ble 
hennes (knall)-debut.  
 
I det jeg har presentert meg og får hilst 
på hundene og praten går, slår tanken 
meg at det alltid er så lett å komme i 
prat med mennesker som har samme 
lidenskap og interesse som deg selv. 
Jeg som er ny i sh-miljøet, har blitt tatt 
så godt imot av alle og fått meg mange 
nye venner som jeg setter veldig stor 
pris på. Både erfarne og noen som er 
nystartede selv, som man kan spørre 
om råd, dele erfaringer og ikke minst 
ha veldig trivelige samlinger med. 
 
Neste stopp ble hos Marit Ånes, som 
skulle starte 17-mila med 6 grønlands-
hunder og to siberians, som hun hadde 
lånt hos Kennel Kari Trestakk. Dette 
skulle bli hennes kvalifiseringsløp for 
FL 500, hvor hun og skal kjøre det 
samme spannet. Her ble jeg spurt om 
jeg kunne hjelpe litt til under starten, 
siden hun ikke hadde med seg handler, 
null problem så klart. 
 
Hadde allerede tilbudt min assistanse 
til mine naboer hjemmefra 
(Karlstrøm/Skjøthaug), men kunne så 
klart ikke takke nei til å bidra en med 
siberians i spannet. Tok med meg en 
av «sibbene» som trengte en luftetur 
og spaserte videre. 
 
Videre stoppet jeg hos Jonny Mikalsen 
og Silje M. Eriksen. De hadde med seg 
alle sine 9 siberians, hvorav 3 «valper» 
på 9 måneder som sku få stå på side-
linjen å observere denne gang. De had-
de fått lånt seg to alaskans for å starte 
17-mila. Fikk gitt mine lykkeønsk-
ninger og ferden gikk videre. Fikk hen-
tet nummer 2 av «sibbeguttene» og tok 
turen til Bent-Joakim Bentzen og Ing-
rid Tomter sitt spann. De hadde med 
seg 7 siberians, og også Ingrid skulle 
ha sin debut på 6-mila. 
 
Etter dette gikk det ganske radig vide-
re. Bort til Karlstrøm/Skjøthaug for å 
bistå i på-sokking og smøring av poter, 
og så tilbake til Marit for å gjøre klar 
hundene til start. Fikk sendt henne 
avgårde til start uten alt for store pro-
blemer. De frivillige fikk seg en lær-
dom i hvor stor sving som måtte be-
regnes for at spannene skulle gå klar av 
bilene som sto parkert ved siden av. 
«You live and learn». 

► 

Troms Quest 22-24 januar 2016 
TEKST: ODA BERNTZEN OG SILJE MARI ERIKSEN. 

Troms Quest er et sledehundløp som arrangeres av Tromsø og Omegn 
trekkhundklubb hvert år i slutten av januar. Det finner sted i Øverbygd 
(Råvatn skytebane) i Målselv kommune, Troms fylke. 

Lærke og Gnist som løypevakter. Foto: 

Oda K. Berntzen. 
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Etterpå ble jeg sittende med spannet til 
Bentzen/Tomter, pga. svært ivrige hun-
der som gjorde det usikkert om startlina 
kom til å holde seg på slepekroken, så 
jeg fikk æren av å være ekstra vekt her. 
Etter dette ble de siste spannende forlø-
pende sendt ut på sin ferd. 
 
Når alle spannene var sendt av gårde, 
tok jeg, Bent-Joakim og Silje turen opp 
til Sørelvdalen for å se spannene i ak-
sjon og se om fotografen (Silje) fikk 
tatt noen bilder. Koselig stemning med 
reinskinn, matpakke (som ble gjemt på 
innsiden av jakken når spann passerte), 
og nydelig vær hvor sola meldte sin 
tilbakekomst ved å lyse opp fjellene i 
en rosa farge. 
 
Det hadde vært litt kaldt og sur mot-
vind over Rostavatnet, så hundekjører-
ne hadde friske og rosenrøde kinn når 
de passerte oss. Jeg var nok ikke den 
eneste av oss tre som skulle ønske at det 
var meg som sto bak sleden og hunde-
rumper på vei opp på fjellet der nei. 
 
Etter at siste spannet hadde passert, 
bar turen ned mot Råvatn igjen, og vi 
kom akkurat i tide til og få med oss 
slutten av snørekjøringsløpet. Utrolig 
herlig å se barn og huskyer konkurrere 
sammen, både på ski og med barnesle-
de. Dette var et arrangement som vir-
kelig var for alle, så lenge man har en 

hund og et par ski. Fra lokallaget (og 
renraset siberian) hadde vi Hana Kekic 
med sin tispe Arya, som kom på en 
flott 13. plass i dameklassen, hun ble 
da altså beste renrasede ekvipasje i 
dameklassen. Mari Aronsen som kom 
på 14. plass med sin tispe Soda. I til-
legg var Mari sin hund Svimle lånt ut 
til en annen deltaker i dameklassen, de 
kom på en 18. plass. Det var hele 26 
startende i dameklassen. I herreklassen 
var det 8 startende, og her hadde Rita 
Kramvig lånt ut sin hund Stark, som 
vant klassen og ble beste renrasede i 
herreklassen. Hana Kekic hadde lånt 
ut sin hund Inari til en kompis, og de 
kom på 7. plass. 
 
Så var det på tide å ta seg en tur inn på 
lokalet for å få litt varme og mat i 
kroppen, og overvære premieutdeling-
en for snørekjøringen. I mellomtiden 
må jeg ha møtt på litt for mange men-
nesker å prate med, for det tok ikke 
lang tid før telefonen ringte. Spannene 
på 6-mila begynte å nærme seg mål-
gang, så her var det bare å slenge på 
seg fillene igjen og fyke ut døra. 
 
Nede med målområdet var det riktig så 
koselig, elevene fra folkehøgskolen 
hadde tent opp bål i bålpanner ved 
målstreken, og det sto fakler langs spo-
ret inn mot mål. Flott at de hadde gjort 
det lille ekstra for kjørerne. Spannene 

begynte og komme inn en etter en. 
 
Jeg prøvde å se allerede når spannene 
kom ut av skogholtet om jeg klarte å 
skimte noen siberians, men så godt 
nattesyn har jeg dessverre ikke. Vi fikk 
oss en gledelig overraskelse når plutse-
lig Madeleine Hanssen kom inn i mål 
med sitt 8-spann siberians, til en re-
spektabel 5. plass. Utrolig bra kjørt og 
suveren start på sin (forhåpentligvis) 
lange løpskarriere! Etter hvert kom 
også Ida Gamst inn, med en hund i 
sleden. 
 
Så startet ventetiden på de to siberian-
kjørerne som ennå var ute i løypa, Ing-
rid på 6-mila og Jonny på 17-mila. Vi 
hadde hatt litt kontakt med Jonny på 
telefon når han nærmet seg, og han 
hadde sett Ingrid, så vi visste sånn ca. 
hvor de var. Ingrid hadde hatt proble-
mer ganske tidlig i løpet med et velt og 
dermed ødelagt/knekt mattebrems og 
i tillegg litt hundeproblemer. Jonny 
hadde ikke hatt noen store problemer 
som vi visste om, men skulle og kjøre 
25 km lengere så det var bare å smøre 
seg med tålmodighet. 
 
Vi hadde heldigvis underholdning un-
derveis, det kom stadig inn spann, og 
innimellom dukket det opp en renraset 
pelsrakett blandet inn i de andre span-
nene. Været kunne faktisk ikke vært 

Jonny Mikalsen ut fra start. 

Ingrid Tomter ute i løypa. 

Hana Kekic i farta med Arya, 5 km snørekjøring på ski. 
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var det inn i bil igjen, og jeg og Bent-
Joakim kjørte opp mot Dividalsveien 
for å passe på at spannene på 17-mila 
kom seg trygt over veikrysningen på 
tur ut på runde to. Når man blir ståen-
de slik, to mennesker med samme 
brennende interesse (og det hjelper vel 
helelr ikke på at begge to er like flinke 
å skravle), så gikk de to timene vi had-
de fått utdelt utrolig raskt. 
 
Jeg var tilbake på hytten igjen rundt 
02.30, fikk luftet valpene og så var det 
rett i seng. Klokken 07.30 var det opp 
igjen, valpene var lei av å ligge i kassen 
og startet ulekonsert, så da var det ing-
en annen bønn enn å hoppe rett i klær-
ne og ut på tur. Kom tilbake til frokost 
og tok etter dette turen tilbake til Rå-
vatn. Her var mange allerede dratt 
hjem, men jeg fikk tatt meg en god 
runde til alle og takket for en herlig 
helg. 
 
På vei hjem gikk tankene i planlegging 
for framtiden, siden jeg alltid blir litt 
ekstra gira når jeg har vært blant folk 
med samme iver og interesse. Noe 
som har vært en stor motivasjonskilde 
for meg, er at jeg er blitt så godt tatt 
imot av mange i klubben, og jeg finner 
så stor inspirasjon i å være sammen 
med disse menneskene. Så nå gleder vi 
oss alle til neste sesong, det skal bli et 
spennende år for klubben. ■ 

bedre, så og si vindstille, krystallklart 
med fullmåne, tusenvis av stjerner og 
blafrende nordlys som kastet seg som 
en bue over hele området. God stem-
ning og en fantastisk kveld! 
 
Endelig kom øyeblikket da vi kunne 
skimte den knallgule jakka til Jonny 
under hodelykta, som kom glidende 
over vannet med godt driv i spannet. 
Hundene så rett og slett klar ut til å ta 
runden på nytt igjen, men nå ventet 
fem timers obligatorisk hvile. 
 
Jeg hadde veldig lyst å se Ingrid krysse 
mållinjen, men behovet for å komme 
meg tilbake på hytta og ordne litt med 
mine egne hunder, og ikke minst få 
slappet av litt før resten av helgen 
skulle fortsette, begynte å melde seg. 
 
Kl. 20 begynte folk å samle seg på hyt-
ta til Edel Marit for lokallagstreff, og vi 
endte opp på til slutt 27 mennesker i 
en hytte som plutselig ble veldig liten. 
Men med nydelig mat, god stemning 
og masse trivelige mennesker gjorde 
ikke det noe. Vi har et veldig flott, 
«lite» og inkluderende lokallag her op-
pe i nord, som gledelig ser ut til å være 
i vekst. 
 
Siden Ingrid hadde kjørt løp og i til-
legg var satt opp som veivakt, tilbød 
jeg med å steppe inn for henne. Så da 

Maria Louise Sara ute i løypa. 

Vertinnene på lokallagsmiddag, Edel Marit Nerdrum og Gro Kari H. Hansen. 

Ida Helen Gamst ut fra start. 
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På grunn av snømangel i januar, ble årets Vikerfjell-løp utsatt 
til 11. og 12. mars. Løpet arrangeres av Ringerike trekkhund-
klubb, og som alltid var det et vel arrangert løp med god stem-
ning. Været var på vår side og det var en flott tur på fjellet.  
 
Løpet har flere distanser, 160 km, 65 km og 30 km. I tillegg arrange-
res en egen turklasse samt barneløp. Noe for enhver smak, med 
andre ord! 
 
I år deltok tre siberian-huskyspann, alle i 6-spann 30 km. I tillegg 
deltok Gunnar Solberg med sine tre siberians og en innlånt alaska 
husky i 4-spann 30 km (1/1). ■ 

RESULTATER FRA VIKERFJELL-LØPET 2016 for siberian husky-spannene 
 
Plass Navn Klasse Klubb Tid 
1 Tone Beate Hansen 30 km 6-spann A HSHK 01:51:31 
2 Marianne Larsen 30 km 6-spann A MUSH 02:23:02 
4 Lina Stabbetorp 30 km 6-spann A OMTK 02:35:28 Lina Stabbetorps hunder etter målgang. Foto: Tone Beate 

Hansen. 

Tone Beate Hansen. Foto: Runar Golimo Simonsen. 

TEKST: TONE BEATE HANSEN. FOTO: RUNAR GOLIMO SIMONSEN. 
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Foto: Ina Bolmstedt. 

Tone Beate Hansen. Foto: Ina Bolmstedt. 

Seks deltagere med siberian husky deltok under Hallingen 2016. De deltok i tre forskjellige klasser. I tillegg gikk 
også noen siberians på spann med både AH og SH (Ulf Hope og Geir Nyrønning) 
 
Løpet er et fjell-løp, og går fra Ranten Hotell. Løpet går i forholdsvis variert terreng, med start opp en slalåmbakke, og på 
både skiløyper og hundeløyper. Den samme bakken skal forseres ned igjen før mål. For klassene som startet sist var sporet 
preget av store bremsegroper etter storspannene, noe som gir en ganske teknisk løype. Også i år gikk arrangementet knir-
kefritt, takk til Hallingen Hundekøyrarlag for et bra løp. 
 
Hallingen er et trivelig løp, og kan anbefales! ■ 

RESULTATER FOR SIBERIAN HUSKY-SPANNENE 
 
Klasse Navn Tid Plassering 
40 km 6 spann Tone Beate Hansen 2,02 6/20 
40 km 6 spann Jean-Pierre Bussio 2,26 14/20 
40 km 6 spann Marianne Larsen 2,34 18/20 
40 km 6 spann Terje Dietrichson 2,52 20/20 
80 km 8-spann Per Øyvind Teige 4,36 1/15 
160 km 8-spann Oda Ingstad 18,23 25/29 

Marianne Larsen. Foto: Kari Hope. 

Jean-Pierre Bussio. Foto: Kari Hope. 

TEKST: TONE BEATE HANSEN. 
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TEKST: KRISTIN H. LERENG OG TROND LERENG. 

FOTO: BJØRN ANDERSSON, VILDMARKSRACET. 

Løpet er på 12 mil, fordelt på 2 etap-
per på henholdsvis 68 km og 52 km, 
og med ett sjekkpunkt hvor alle må ta 
4 timers obligatorisk hvile. Som det 
står på løpets hjemmeside så er grunn-
tanken med løpet å lage en enkel kon-
kurranse hvor mellom- og langdistan-
sekjørere gis en fin mulighet til en 
gjennomkjøring før sesongens løp. 
Målet er blant annet «back to basic» - 
kom og kjør, og start når du vil 
(mellom kl 09.00 - 11.00), og det skal 

være en brukbar distanse for både 
proffer og amatører. Det skal være et 
skikkelig sjekkpunkt hvor hundene blir 
tilvent sjekkpunktrutiner som foring 
og hvile ved siden av andre spann, og 
kjører skal få trent på sine sjekkpunkt-
rutiner. Det skal være et enkelt, lett 
tilgjengelig området for handlere, og 
en attraktiv konkurranse for sponsorer 
og publikum. 
 
Start, sjekkpunkt og mål er i gangav-
stand fra hverandre så det er enkelt å 
organisere for handlere og kjørere.  

Vildmarksracet ble raskt et attraktivt 
løp, og de har truffet innertier med sitt 
konsept, og det har en helt klar sam-
menheng med at det er klasseinndeling 
i A, B og C spann, samt nordisk. Noe 
som bidrar til å ivareta de renrasede 
polare rasene. Det er spesielt mange 
siberiankjørere som starter. Det kan 
vel også ha en sammenheng med at 
det i år har blitt et meritterende løp for 
siberian, og det inspirerer. I år var det 
faktisk kjørere fra hele 9 nasjoner, og 
det var 265 hunder fordelt på 34 spann 
som stod på startstreken. Alt i alt var 
det 19 siberian spann fordelt på sju 
spann i 12-spann klassen, og tolv 
spann i 8-spann klassen. Det er moro å 
se så mange fine siberian spann samlet 
på et løp!  
 
Løpet går i et forholdsvis flatt, lettkjørt 
landskap med mange store myrer og 
idylliske furumoer. Dette er virkelig et 
skikkelig villmarksområdet hvor man 
bare venter på at tiuren skal slippe seg 
ut fra beitefurua, og mange spor etter 
hare, rev og elg. Og er man heldig kan 
man også se spor etter ulven. I år var 
det lenge usikkert om det ble noe løp i 
det hele tatt på grunn av den snøfattige 
vinteren. Snøen kom også seint i 
Nornäs, og arrangørene hadde gjort en 
kjempeinnsats med sporet. De hadde 
kjørt scooter døgnet rundt for at vi 

 Karsten Grønås vant 8 - spann klassen, og hadde raskest tid av samtlige spann på løpet.  

I år var det fjerde gangen Vildmarksracet ble arrangert av Vildmarkens 
Draghundsklubb i Nornäs i Sverige, 5 mil øst for Trysil. Det var også fjer-
de gangen vi kjørte løpet, da vi synes dette er et meget bra løp med en 
trivelig atmosfære, og en hyggelig og profesjonell arrangørstab. 

RESULTATLISTE, NORSKE SIBERIAN HUSKY-DELTAGERE 
 

Åpen klasse 
Plass Nr ........ Navn .................... Ant ..... Etappe 1 .... Ant ....... Etappe 2 Totalt 
1 ...... 38 ........ Trond Hansen ....... 12 ....... 3:42:29 ...... 11 ......... 3:23:11 7:05:40 
 
Begrenset klasse 
Plass Nr ........ Navn .................... Ant ..... Etappe 1 .... Ant ....... Etappe 2 Totalt ........ Diff 
1 ...... 43 ........ Karsten Grønås ..... 8 ......... 3:45:15 ...... 8 ........... 3:00:37 6:45:42 
5 ...... 52 ........ Trond Lereng ........ 8 ......... 4:45:20 ...... 8 ........... 3:57:55 8:43:15...... 1:57:23 
6 ...... 47 ........ Oda Ingstad .......... 8 ......... 5:12:03 ...... 8 ........... 3:46:19 8:58:22...... 2:12:30 
DNF . 51 ........ Terje Dietrichson .. 6 ......... 5:41:35 
 

Fullstendig resultatliste er tilgjengelig på http://www.vildmarksracet.se/se 
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deltagere skulle kunne kjøre hund. All 
ære til arrangørene for den innsatsen 
de har lagt ned for oss! 
 
I starten var sporet både hardt og kule-
te, og det var såpass krevende at kjø-
rerne hadde mer enn nok med å holde 
oss på sleden. Og selv om det var 
rundt 30 minus, så ble man god og 
varm. Ja, faktisk helt gjennomsvett. 
Etter hvert ble det mer sukkersnø, 
men like mange kuler, røtter og stei-
ner. Det ble derfor en tung og kreven-
de etappe for både kjørere og bikkjer. 
Det er slitsomt for bikkjene når det 
hele tiden rykker i sleden, og de spar-
ker i sukkersnø. Men det var også en 
flott naturopplevelse å kjøre gjennom 
en snøkledd villmark i 30 kuldegrader, 
og i strålende sol. Og med hunder som 
er skapt for å ferdes ute i polarkulden 
uten å ha dekken på mens de er på 
sporet. Men det var godt å komme inn 
på sjekkpunktet for en god hvile. Hun-
dene spiste godt, og la seg fort til å 
hvile. På grunn av den strenge kulden 
valgte vi og ta på de dekken for å gi de 
mest mulig optimal hvile. 
 
På Vildmarksløpet er det tillatt med all 
den hjelp man vil ha fra handlere. Det 
synes vi er en veldig fin ordning da 
man sammen kan øve på sjekkpunkt-
rutiner, og det går raskere å få foret og 
stelt hundene slik at de får hvilt lengre. 
Det er god hundevelferd. 
 
Det var et opplagt spann som la i vei 
ut på siste etappen på 52 km. Det var 
noe bedre spor på denne runden, men 
også her mye sukkersnø og tungt for 
bikkjene. Men vi kjørte inn til mål i 
godt driv og med glade bikkjer som 
hadde gjort så godt de kunne. Og da 
skal man være fornøyd. 
 
Det var et bra oppmøte av medlem-
mer fra NSHK som kjørte. Dette var 
Terje Dietrichson, Oda Mortensen 
Ingstad, Karsten Grønås og underteg-
nede i 8-spann klassen, og Trond Han-
sen kjørte i 12-spann klassen.  
 
Vi vil gratulere Trond Hansen som 
vant 12-spann klassen, og fikk pris for 
beste hundestell, og ikke minst vetera-
nen Karsten Grønås som nok en gang 
imponerte alle med sitt spann som 
hadde raskeste tid av samtlige på løpet! 
 
Vi synes som sagt at dette er et virkelig 
trivelig løp med en hyggelig atmosfære 
som arrangeres i et flott naturområde. 
Anbefales, her er det bare å melde seg 
på til neste år! ■ 

Oda Mortensen Ingstad ble nummer 6 i 8-spann klassen.  

Trond Hansen vant åpen klasse med tiden 7:05:40. 
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TEKST: MARI SCHJELDERUP TØMMERÅS 

I dette skrinet har jeg gjemt mine min-
ner. Her har jeg smykkestener fra den 
tiden Mobil stasjonene delte ut små 
poser med smykkestener til ungene når 
pappaene fylte bensin. Vi kjørte innom 
hver eneste Mobil stasjon på vei nord-
over til Harstad i ferien. 
 
Her har jeg gamle kobbermynter og 
ting og tang jeg har funnet eller fått. 
Det er små minner om mennesker jeg 
har møtt. Og her har jeg fremdeles en 
liten pelsdott etter min første hund. 
 
Skrinet står høyt oppe på en hylle, og 
det er ikke ofte jeg kikker ned i det mer. 
Det samler støv mellom hver gang. 
Men når jeg tar det ned, ser jeg tapen 
som farfar reparerte det med. Tapen er 
i ferd med å løsne, og det er ikke fint, 
men det minner meg på at min farfar 
har hatt dette skrinet i sine hender. 
 
Skrinet minner meg på alle de viktige 
menneskene i livet mitt som er borte. 
Og det forteller meg at ingen lever 
evig, ingenting varer evig og noen le-
ver nokså kort. 
 
Jeg hadde min første hund fra jeg var 
seks år og til jeg var nitten. Han var 
der hver dag fra jeg var barn og til jeg 
var voksen. Sorgen over å miste denne 
hunden var nesten ikke til å komme 
over. Denne hunden hadde fylt hjem-
met vårt med liv i så mange år, og 
plutselig var det stille. 
 
Men tida har aldri stått stille. Livet gikk 
videre. 

Hvis tid og liv betød det samme,- ville 
vi kunne høre tiden som noe mer enn 
klokkeslag. Og det å sette spor betyr 
noe mer enn å sette et fotavtrykk. 
 
Det kommer en tid i livet, -hvis vi le-
ver lenge nok,- at minnene blir viktige-
re enn det som ligger foran oss. Det 
kommer en tid hvor det vi presterte 
for noen år siden, ikke lenger er mulig. 
Vi kan bare gjenoppleve våre bragder i 
drømme. 
 
I speilet på den gamle hundebilen vår 
henger en drømmefanger. Jeg tror det 
er et indiansk smykke som skal beskyt-
te mot onde onder, og fange dem i 
nettet sitt. Men drømmefangeren hjalp 
ikke da Roy Arne trente på sitt mest 
intense for å være med på Femundlø-
pet. Bilen endte på verksted, den ble 
stående i flere måneder som en økono-
misk katastrofe. Drømmen om å delta 
på et slikt hundeløp ble knust for den 
sesongen, og siden har den bare blitt 
vagere og vagere ettersom alderen har 
meldt seg. Jeg som hater konkurranser,
- må jo innrømme at jeg ikke akkurat 
har oppmuntret Roy Arne til å delta. 
(for å være ærlig, så er jeg sjeleglad for 
at bilen gikk til helvete den gangen.) 
 
Jan Eggum synger om Alle heltene 
som er blitt borte. I trekkhund miljøet 
finner vi helter. Det er mennesker som 
sammen med sine hunder har gjort 
utrolige prestasjoner. Og vi trenger 
dem. Vi trenger slike mennesker å se 
opp til og beundre. Og vi trenger un-
derholdningen og spenningen de gir 
oss når vi følger med fra sjekkpunkt til 

sjekkpunkt fra en dataskjerm. Men det 
er vel et faktum at det er ytterst få av 
oss som vil ha slike prestasjoner å se 
tilbake på når livet er kommet dit at 
det ligger mere bak enn foran oss, og 
når vi må innse at det vi drømte om 
aldri kan la seg realisere. 
 
Hvor er alle helter hen? Jo noen har 
fått statusen som legende og finnes 
ikke lenger i blant oss. Vi vil alltid be-
undre dem, og deres prestasjon blir 
større for hver gang den fortelles. 
Andre av våre helter er blitt gamle, og 
deres prestasjoner er slått for lengst. 
Men for oss som var ung på samme 
tid, vil de for alltid være forbilder. De 
vil være som David Bowie, som med 
sin stemme fra graven, klarer gjøre oss 
35 år yngre og få oss til å drømme om 
å danse i gatene. 
 
Det er et utrykk som heter; «Å skrin-
legge». Betydningen av et slikt utrykk 
kan tolkes på mange måter, og for de 
fleste betyr det at de planene vi har 
hatt ikke kan la seg gjennomføre. Vi 
må se bort fra noe, glemme det og 
gjøre noe helt annet. Men det å legge 
noe i et skrin, kan også bety å gjemme 
på det man ikke ser.  
 
Kjære gamle helt. Dine prestasjoner er 
ikke mindre selv om du er slått av ti-
den. Legg prestasjonene, opplevelsene 
og minnene i et skrin. Ta vare på pels-
dotter og halsbånd og lukt på det når 
fremtiden synes kort. Liv er levd. Tro 
meg, det følger noen i dine spor. ■ 
 
Etterord 
Grunnen til at jeg har skrevet dette, er at 
mange hundekjørere nå er innhentet av tiden 
og har begynt å legge opp. De bør ikke glem-
mes, men bør bli husket med respekt. 

Jeg har et skrin. Når jeg løfter på lokket til dette skrinet, er det som å åp-
ne opp til en verden av en tid som er forbi. I dette skrinet finnes en ånde-
verden av forfedre og jeg kan kjenne lukten av dem. Her finnes farmor og 
farfar som gav meg skrinet, og her finnes min tipp tipp oldefar som en 
gang laget det. Store Jo var en dyktig treskjærer. Han var kjent langt 
utenfor Tømmeråsen for sine ferdigheter.  
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TEKST: TROND LERENG 

FOTO: KRISTIN HELTBERG LERENG 

I Norge er det dessverre slik at det kun 
er Femund- og Finnmarksløpet som på 
en måte teller. Men kanskje også flere 
norske siberiankjørere burde tenke på å 
kjøre Polardistanse? Da har man en hel 
måned lenger å trene på i forhold til 
Femundløpet slik at man kan stille med 
virkelig godt trente hunder, og man får 
målt seg i mot mange andre godt trente 
siberianspann i fra hele Europa. 
 
Polardistanse er et krevende løp som 
setter store krav til trening og seriøse 

torisk utstyr som skal være med i slede 
og pulk på begge distansene, samt en 
god del kilo snack og fôr, så hundene 
må trekke tung last. Store deler av løy-
pa går også i høyfjellet med de utford-
ringer det medfører. 
 
Det er også mange som kjører nordisk 
med 1 til 4 hunder og pulk. Det var to 
norske kjørere som stilte til start i nor-
disk med siberian husky på 300 kilo-
meteren. Det var mor og datter, Astrid 
Klevemoen og Åshild Hveem, som 
kjørte inn til henholdsvis sølv og bron-
se i WSA EM. Det står respekt av å 
kjøre 300 km med pulk og ski! 
 
Alt i alt stilte det 56 spann, og 377 hun-
der fordelt på nordisk og sledehund-
klassene. Det er flott å se så mange po-
larhunder samlet på et sted. Hunder 
som er skapt og avlet for et liv i vinter-
kulden, og som har egenskaper til å kla-
re seg lenge ute på sporet i all slags vær. 
 
Sporet gikk først i forholdsvis flatt og 
lettkjørt terreng gjennom glissen furu-
skog og store myrområder. Et skikke-

Polardistanse ble i tradisjon tro arrangert i Sãrna i Sverige i tidsrommet 8 – 
11. mars. I år hadde PD 300 km WSA Europamesterskaps status i langdis-
tanse, noe som naturlig nok motiverte mange spann til å stille på startstre-
ken. Polardistanse er et løp kun for de registrerte polarhundrasene siberian 
husky, grønlandshund, alaskan malamute og samojed. Et løp som Polar-
distanse er et viktig bidrag i å bevare polarhundrasenes unike egenskaper 
som kreves for rasenes opprinnelige arbeidsoppgaver. Derfor er det viktig 
at vi som kjører renrasede polarhunder støtter opp om slike løp. Arrangø-
ren, Svenska Polarhundeklubben, hadde laget en veldig trivelig og fin ram-
me rundt løpet, og sjekkpunktet på Øjvasseln var spesielt fint tilrettelagt 
med fakler, bålplasser og lavvo. Og ikke minst hyggelige og hjelpsomme 
funksjonærer, veterinærer og frivillige som skapte en fin atmosfære. 

forberedelser. Etappene i årets 160 km 
(som var 175 km) var først på 95 km, 
og deretter 80 km uten obligatorisk 
hvile. Det vil si at man må ha gjort en 
skikkelig innsats for å gjennomføre 
løpet på en god måte, og vil man være 
med i teten må distansen kjøres i ett. 
Og enda mer krevende er selvsagt 300 
kilometeren. På PD 300 var første 
etappe som for 160 km, 95 km, neste 
etappe var på hele 130 km, og siste 
etappe på 80 km. Det var to obligato-
riske hviler på 6 og 4 timer. Dette er et 
hardt løp som krever mye av både kjø-
rere og hunder. Og det er mye obliga-

 

Rigmor Rønning kom på 3. plass i 8 - spann klassen WSA Europamesterskap for siberian husky, og fikk pris for beste rookie. 
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lig flott villmarksområdet som er vel-
dig godt egnet for hundekjøring. Spo-
ret var veldig bra, og man fikk god flyt 
i spannet. Etter hvert kjørte man opp i 
snaufjellet, og da endret sporet seg 
naturlig nok vesentlig. Det hadde blåst 
og føyket slik at hunder og kjørere 
måtte bakse seg gjennom mange tunge 
partier med løs snø og bratte bakker 
før man kom ned igjen i lavlandet på 
gode spor. 
 
Polardistanse er et veldig fint løp for 
oss med polarhunder. Vi har ikke noe 
tilsvarende i Norge, og jeg oppfordrer 
derfor flere fra NSHK til å stille på 
startstreken. 
 
En stor gratulasjon til Eveline Koch, 
kennel Vargevass, som ble Europa-
mester i WSA langdistanse i 12-spann 
klassen, og til Rigmor Myrvang som 
tok EM bronse i 8-spann klassen. Og 
masse gratulasjoner til Astrid Kleve-
moen og Åshild Hveem som tok sølv 
og bronse i nordisk med siberian hus-
ky på PD 300 km! ■ 

Petter Ringerike ble nummer 5 på PD 160. 

Åshild Hveem fikk bronse, og hennes mor; Astrid Klevemoen, fikk sølv på PD 300 i Nordisk stil med siberian huskyer. 

Eveline Koch ble WSA Europamester i 12-spann i klassen for siberian husky, og kjørte 
raskest av alle. 
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Øverst fra venstre: Svein Dufseth, Bodil Dyhre og Lasse Larsen, Janne og Roy Morten Nielsen. Nederst fra venstre: Stein Inge Rønning, 
Michelle Paulsen, Maja Antoniussen (foto: privat). Foto: Stine Oppegaard. 

TEKST: MARIANNE LARSEN. 

Vi dro hjemmefra lørdag ettermiddag, 
og hadde sjekkpunkt på Harestua hos 
Tone og Runar. 
 
Tidlig søndag morgen satt vi kursen 
mot Lillehammer. Det var en nydelig 
dag med sol fra klar himmel. Vi var 
spent på løypa siden det ikke var kjørt 
hundeløp på Birkebeinerstadion før.  
 
Det ble en hektisk start på dagen. Ved 
ankomst Birkebeinerstadion var det 
rett inn i jobben med å sjekke vaksina-

så bra for hundekjøring med slede. 
Mange ramlet, kjørte feil eller begge 
deler. Men mange kjørte også fort . Til 
tross for en skikkelig trynings i siste 
bakken før mål vant Lasse klassen sin, 
og da blir jo total opplevelsen bra. 
 
På grunn av den fine arenaen, var det 
fint for publikum å kunne følge med i 
start– og målområdet. Det ble rigget 
opp «kafe» med salg av pølser, vafler, 
kaffe og mineralvann. 
 
En grei oppsummering av årets Dør-
stokkmil er vel at det var veldig fine 
fasiliteter på plassen, men litt farlige 
løyper for enkelte. ■ 

sjonspapirer, påmeldinger og innbeta-
linger. Det var totalt 27 påmeldte, 
hvorav 25 stilte til startstreken, fordelt 
på 11 forskjellige klasser. 13 av delta-
gerne deltok i C-klassen som er for 
renrasede siberian husky-spann. 
 
Lasse skulle kjøre 18 km med 6-spann. 
Løypene skulle vise seg å være meget 
krevende. Det gikk mye oppover i star-
ten , og det var bratt oppover. Og når 
du har kjørt bratt oppover, skal du som 
kjent ned igjen de samme høydemeter. 
5 meter brede skøytespor passer ikke 

Dørstokkmila var i år flyttet fra Hamar til Lillehammer som en test før 
WSA EM i Norge 2017. Løpet var også i samarbeid med de to andre polar-
hundklubbene; Norsk Alaskan Malamute Klubb og Norsk Polarhund-
klubb, med Johnny Blingsdalen som general for det hele. 
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DØRSTOKKMILA 17. JANUAR 2016, klasse C 
 
Slede 8-spann C, Senior, 12 km 
Plass Start Navn Tid Gj. snittsfart 
1 101 Gro Teslo 44:37 16,1 
 
Slede 8-spann C, Senior, 18 Km 
Plass Start Navn Tid Gj. snittsfart 
1 103 Runar G. Simonsen 52:33 20,6 
2 104 Svein Dufseth 53:54 20,0 
3 108 Astrid Tomtum 1:08:30 15,8 
 
Slede 6-spann C, Senior, 18 Km 
Plass Start Navn Tid Gj. snittsfart 
1 107 Lasse Larsen 1:07:15 16,1 
2 105 Bodil Dyhre 1:11:12 15,2 
3 106 Didrik Lantz 1:19:50 13,5 
 
Slede 4-spann C, Senior, 8 Km 
Plass Start Navn Tid Gj. snittsfart 
1 109 Maja Antoniusson 22:05 21,7 
2 111 Stein Inge Rønning 24:31 19,6 
3 110 Rune Dalby 40:25 11,9 
 
Slede 2-spann C, Senior, 8 Km 
Plass Start Navn Tid Gj. snittsfart 
1 114 Nina Pedersen 32:21 14,8 
2 113 Cecilie Husebø-Isaksen 34:21 14,0 
 
Snørekjøring 1 hund C, Senior, 8 Km 
Plass Start Navn Tid Gj. snittsfart 
1 118 Michelle Paulsen 44:08 10,9 
 
 
For komplett oversikt over resultatene, sjekk: www.siberian-husky.net Det var mange måter å komme seg nedover bakkene 

på, her er Lasse Larsens variant. Foto: Tora Kleven. 

Øverst fra venstre: Gro Teslo, Cecilie Husebø-Isaksen og Nina Pedersen, Astrid Tomtum. Nederst fra venstre: Didrik Lantz, Rune Dalby, 
Runar Golimo Simonsen. Foto: Stine Oppegaard. 



Vi kjører bokstavelig talt «inn på 
tunet» til Tuva Aktivitetssenter på 
Fokstad Vestre i Skaun kommune 
utenfor Trondheim. Tuva Aktivi-
tetssenter drives av Hilde og Gun-
nar Okstad som et aktivitetssenter 
for friluftsliv.  
 

Det er verken Hilde eller Gunnar som 
er årsaken til at undertegnede har kjørt 
hit. Årsaken er å få kontakt med bron-
sevinneren i årets EM i langdistanse 
(RNB) og den beste norske utøveren 
med siberian husky i årets Femundløp, 
Håvard Okstad. 
 
Gården ligger idyllisk til med utsikt 
over vannet Laugen i Eggkleiva. Det 
er en fin vinterkveld med mye snø og 
minusgrader. Jeg rusler bort til hunde-
gården og ser det ligger noen nydelige 
siberians utenfor sine hundehus. Ingen 
bjeffer eller reagerer nevneverdig. Det-
te er hunder som er vant folk og bryr 
seg ikke særlig at en utenforstående er 
nysgjerrig. 
 
Håvard kommer ut og hilser. En sprek 
og trivelig 20-åring som har fått dette 
med hunder og hundekjøring inn med 
morsmelka. Han ber meg inn og vi 
benker oss ned på loftstua med kaffe. 
 
Hvordan startet interessen for hund 
og hundekjøring, Håvard? Jeg er 
oppvokst med hunder og hundekjø-
ring. Både mor og far er hundekjørere, 
og min far har kjørt flere løp, blant 
annet flere Rørosløp og NM i mellom-
distanse. Jeg kjørte mitt eget spann 
som 5-åring, da med alaska husky. 
Som 9-åring ble jeg med i TV-
programmet Newton, men kjørte da 
med kun to hunder. 

TEKST: BÅRD BAKÅS OG HÅVARD OKSTAD. FOTO: HÅVARD OKSTAD. 
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Nå er det samspillet med hundene 
som er fascinerende, og i tillegg få til-
bringe tid i naturen med hundene året 
rundt, som er drivkraften. 
 
Hvor mange hunder har dere? Vi 
har 13, men det er ni som jeg har i full 
trening året rundt og som er selve 
spannet mitt. I spannet er det tre tisper 
og seks hanner. Hundene stammer fra 
Vargevass og kennel Ulveblikk. 
 
Hvorfor siberian? Det er det flere 
årsaker til. Vi hadde alaska huskyer før, 
men ettersom hundene også brukes i 
«inn på tunet» prosjektet som min mor 
driver, valgte vi siberians fordi de er 
suverene lærere. Her er det blant annet 
skoleelever som har en tilrettelagt sko-
lehverdag, hvor vi bruker hundene til å 
være med på turer og hvor barn får 
god kontakt med rolige hunder. 
 
Grunnen til at jeg bruker siberian, er 
blant annet at jeg synes det er en større 
prestasjon å bli nr. 20 med dem enn å 
bli nr. 15 med et alaskaspann i et lang-
distanseløp. 
 
Hvordan trener du? Jeg holder de i 
trening hele året, selv om det er noe 
roligere midt på sommeren når det er 
som varmest. Fra slutten av august 
trener jeg med vogn i ca. 1 mil, 4-5 
ganger pr uke. Øker så med 5-10 km pr 
måned til november/tidlig desember. 
Når snøen kommer blir det nok 3 til 4 
mil nesten hver dag i uka. I høst var 
det trasig på grunn av is og holke, så 
jeg måtte bruke bil en periode, men så 
gikk jeg til innkjøp av ispigger som jeg 
skrudde i dekkene på Trollvogna. Det 
ble en bedre løsning, vogna satt fint på 
isen og treningen gikk som planlagt. 
 
Fôring? Jeg bruker blanding av tørr-
fôr fra Troll og våtfôr fra Nortura. Jeg 
er så heldig at vi har stor frysekapasi-
tet, så jeg kjøpte to tonn med våtfôr i 
august. Denne blandingen passer godt 
for mine hunder i alle fall. Av tørrfôret 
fra troll bruker jeg elite på sommeren 
og ekstremfôret på vinteren. 
 
Løp Jeg har deltatt i NM sprint på 
barmark i 2014 og 2015. I 2014 kjørte 
jeg med 8-spann (RNB) første dagen 
og kom på 3. plass med kluss. Jeg måt-
te stoppe og hjelpe en konkurrent. 
Dagen etter kjørte jeg med 6-spann og 
slo vinnertiden fra dagen før med 1 
minutt med de samme hunder som jeg 
brukte på dag 1. 
 
I 2015 ble det en 6. plass i 8-spann klas-
se og 5. plass i 6-spann klasse, da med 
de samme hunder. Jeg trener egentlig 
ikke sprintkjøring selv om jeg har hatt 

30 km/t i snitt på banen på Midtkil. 
 
I Gausdal kjørte jeg inn til en 12. plass 
i 200 km begrenset klasse i fjor vinter. 
Da som eneste siberian spann. 
 
På årets Femundløp ble jeg nr 41 av 
81 startende. Ble 3. plass i RNB klasse 
og beste nordmann med siberian hus-
ky. På løpet gikk Nike (4) og Bark 
(2,5), Tundra (4) og Dorris (7), Brage 
(2,5) og Asics (7), Balder (4) og 
Deamon (4). 
 
Nike, Tundra, Balder og Dimen er 
søsken og deres mor er Doris. 
 
Hvordan ser du for deg fremtiden 
når det gjelder siberian husky og 
langdistanse kjøring? Jeg har faktisk 
tro på flere norske siberian spann i 
fremtiden. Om disse vil prioritere løp 
her i Norge er jeg usikker på, da løp 
f.eks. i Sverige har egne klasser for 
renrasede spann. For min del har det 
egentlig ingen betydning dette med 
klasser. Jeg velger ikke løp pga. egne 
klasser for siberians, men kjører løp 
fordi jeg liker det. 
 
Hva er dine planer fremover? Jeg er 
nå lærling i butikkfag hos XXL sport 
og villmark på Tiller. Neste år blir det 
nok litt mindre hundekjøring da mili-
tæret står for tur. Planen er å sette på 
kull neste sommer, for så å kjøre i be-
grenset klasse noen år til før jeg tar 
steget opp i åpen klasse. 
 
Når det gjelder det kullet jeg planleg-
ger neste sommer så har jeg begge for-
eldre selv. 
 
Fortell litt mer om femundløpet og 
hvordan du opplevde dette? Årets 
Femundløp ble mitt første, grunnet en 
dårlig vinter, var jeg veldig usikker på 
formen til hundene. Jeg hadde fått 
trent mye mengdetrening denne se-
songen så jeg visste at hundene hadde 
bra grunntrening, men har kun hatt tre 
uker med langtrening så jeg var usikker 
på hvordan de klarer å stå hele distan-
sen på løpet. 
 
Første etappe gikk fra Røros til 
Tufsingdalen (75 km) Løpet startet 
klokken 19.00 på fredagskvelden. Jeg 
hadde start nummer 34 så startet klok-
ken 19.34. I starten av etappen så var 
det klarvær og -3 grader, men utover 
etappen så ble det væromslag og det 
begynte å snø og blåse slik at det ble en 
tung etappe med lav fart. På sjekk-
punkt Tufsingdalen så ble det fem ti-
mers hvile, fire timer obligatorisk og en 
time tidsutjevning. 
 

Andre etappe gikk fra Tufsingdalen 
til Drevsjø (60 km) Dette ble også en 
etappe med mye vind og snø. I starten 
var sporene løse, som gjorde at det ble 
tungt føre. Hundene gikk i et jevnt 
tempo hele tiden, som gjorde at vi tok 
igjen noe spann. Halvveis på etappen 
stilnet været, slik at det ble litt lettere 
kjøreforhold. De siste tre milene inn til 
Drevsjø var vi fem spann som kjørte 
sammen, fire siberian spann og et alas-
ka spann. I Drevsjø valgte jeg å ta 2,5 
timers hvile på grunn av at hundene 
var pigge og jeg ville utnytte dagslyset 
på neste etappe. 
 
Tredje etappe gikk fra Drevsjø til 
Søvollen (73 km) Denne etappen var 
den fineste værmessig, ca. -3 grader og 
vindstille. Hundene holdt et bra driv 
hele veien. Den siste delen av etappen 
var det mye oppover så farten gikk 
noe ned, men da vi kom opp på top-
pen og det begynte å flate ut, økte 
hundene farten igjen, og vi kom i fint 
driv inn til Søvollen. På Søvollen tok 
vi fire timers hvile. 
 
Fjerde etappe gikk fra Søvollen til 
Tolga (80 km) Vi hadde planlagt å 
hvile fem timer. Fordi hundene frem-
deles spiste godt og virket pigge, valgte 
vi å hvile fire timer og kjørte dermed 
videre til Tolga før skjema. Denne 
etappen var lang og tung. Løypen gikk 
opp og ned hele tiden så de siste mile-
ne begynte vi å merke kjøret. Både 
hundene og jeg begynte å bli slitne så 
det ble godt å komme seg til Tolga 
hvor det ble åtte timers obligatorisk 
hvile. På Tolga var det også obligato-
risk veterinærsjekk. Veterinærene had-
de ingen ting å si negativt om hundene 
utenom at en hadde en litt lang klo. 
 
Siste etappe gikk fra Tolga til Rø-
ros (68 km) Dette ble den desidert 
tyngste etappen. Jeg startet ut fra Tol-
ga med alle åtte hunden, noe som også 
hadde vært et av målene mine for lø-
pet. På etappen gikk løypen over to 
fjell. Stort sett hele etappen var det 
mye vind pluss at det gikk mye opp og 
ned og hundene ble veldig slitne. 
Tross vær og vind så kjørte vi en bra 
siste etappe og kom i mål på Røros 
klokken 22.21 søndag. Av 81 startende 
kom jeg i mål som nummer 41, av si-
berianspannene som kjørte ble jeg 
nummer 3, og beste norske siberian-
kjører. 
 
Jeg er veldig fornøyd med årets Fe-
mundløp og gleder med til å kjøre lø-
pet flere gang i fremtiden. ■ 

Se mer på hjemmesiden www.tuva-aktiv.no 
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nels, er den eldste siberian husky ken-
nelen i verden. Vi er forpliktet til å 
vedlikeholde arbeidskraften til rasen. 
Jeg blir ofte spurt om jeg ville byttet til 
alaska husky for å gjøre det bedre i 
løpene, men svaret mitt er alltid nei. 
Jeg elsker hvor selvstendige de er og 
ikke minst hvor sterke de er i psyken! 
Jeg vil gjøre det beste med hva jeg har.  
 
Når fikk du din første siberian husky? 

TEKST: LENA SPARBO VANVIK. 

Hvordan startet du med hundekjøring? 
Jeg har vokst opp i en trekkhundfami-
lie. Vi har alltid hatt sledehunder, men 
det var ikke før jeg var ferdig med stu-
diene at jeg startet seriøst med hunde-
kjøring. 
 
Hva fikk deg til å ville bruke siberian husky 
og ikke alaska husky? 
Kennelen vår, Anadyr Alaskan Ken-

Jeg har hatt siberian huskyer fra jeg ble 
født. Besteforeldrene mine startet ken-
nelen vår i Anchorage, Alaska i 1947. 
 
Hvor mange hunder har du? 
Med alle hundene samlet har vi 100 
stykker. Det er en familiedrevet ken-
nel. Jeg trener for langdistanse og for-
eldrene mine trener til sprint. Fur Ren-
dezvous Open Class World Cham-
pionship er høydepunktet i sprint-
sesongen. Jeg har 30 hunder i flokken, 
nå trener jeg 20 av dem og 10 er pen-
sjonert. Foreldrene mine har i alt 70 
hunder, 35 i trening og resten er valper 
eller pensjonister. 
 
Hvordan velger du ut hundene du skal bruke? 
Hundene jeg trener er kennelens B-
team. De siste to årene har hundene 
som er for gamle, eller for trege til 
sprint, trent med meg til Iditarod. Det-
te året blir det litt annerledes. Nå har 
jeg nesten alle hundene på kennelen 
som er over fem år, og også noen fine 
fireåringer. Noen av disse hundene 
ville sikkert klart seg bra i sprint, men 
pappa lar meg bruke dem, slik at han 
selv kan fokusere på to- og treåringene 
sine. 
 
Hvilke linjer har du i hundene dine? 
Vi bruker bare Anadyr. 
 

Hvor mange store løp har du vært med på? 
Hittil har jeg deltatt på Iditarod to 
ganger. 
 
Er det noen av hundene dine du har et ekstra 
godt forhold til? I så fall, hvilke? 
Den ene lederhunden min, Ruby, er en 
klar favoritt. Jeg forguder henne og 
hun forguder meg. Jeg har brukt hen-
ne i kvalifiseringsløpene. Hun ledet 
også mesteparten av Iditarod 2014 
alene og jeg hadde henne i ledelsen 
med hennes bror Ripp på mesteparten 
av Iditarod 2015. Hun er en fantastisk 
liten hund, det er aldri et øyeblikk hvor 
hun ikke er lykkelig og vil trekke. 

Her kommer det tredje og siste intervjuet av heltene fra Iditarod. Denne 
gangen er det Lisbet Norris som står for tur. Hun har vokst opp med si-
berian huskyer, og har allerede vært med på tre Iditarod i en alder av bare 
28 år. Og hun ble beste siberianspann på Iditarod i både 2015 og 2016. 
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Hvordan er det å ha så mange hunder? Hvor 
mye jobber du med dem hver dag? 
Det blir en livsstil. Om sommeren tar 
det bare en halvtime å fôre alle og vas-
ke hundegården, men så klart x antall 
timer til kos. Hundene vår har ferie på 
den tiden, siden det er alt for varmt til 
å trekke. Om vinteren derimot er jeg 
ute med hundene alt fra seks til tolv 
timer hver dag. 
 
Hva er de største hindringene du har møtt på 
veien til å bli en god hundekjører? 
Det vanskeligste har vært lite erfaring 
og dårlig økonomi. Dette er jo to ting 
man får om man jobber hardt.  
 
Er det noe du kunne ønske at du hadde gjort 
annerledes? Hvis ja, hva da?  
Nei, noen ganger må man bare lære på 
den harde måten. 
 
Har du tid til noen hobbyer utenom hunde-
kjøring? 
Om sommeren tar jeg meg ferie når 
hundene gjør det. Da strikker jeg, 
plukker bær, går turer, leker med hun-
dene og bruker paddlebrett. Om vinte-
ren har jeg ingen tid til overs for hob-
byer, men etter Iditarod prøver jeg å 
bruke masse tid på ski. 
 
Hva er de viktigste tingene å huske før et løp?  
Alt utstyret som er påbudt. 
 
Hvordan er prosessen når du får en ny hund 
som du skal trene opp? 
Trekk kommer naturlig for dem, men 
vi begynner ikke seriøs trening før 
hundene er helt utvokst, ved to års 
alderen. 
 
Hva må du huske på av utstyr til deg selv 
når du skal kjøre løp?  
Det viktigste er parkasen min. 
 
Har du noe favoritt merke på utstyret til 
hundene og deg selv? 
Jeg bruker seler fra Dragråtten og Tai-
ga. Moren min syr dekken til hundene 
og mine favoritt potesokker kommer 
fra Mountain Ridge Ultralights. Til 
meg selv er jeg stor fan av Bergans, 
Patagonia, Arctery’x og Ibex. Jeg har 
også en stor dunjakke fra Hagloff’s, 
som jeg har kjøpt i Norge. Det er så 
og si umulig å finne gode, lange dun-
jakker i USA. 
 
Hvor mange mennesker hadde du i teamet 
ditt når du var med på Iditarod? 
Det er et veldig interessant spørsmål, 
et som belyser den største forskjellen 
på lange løp i Alaska og i Norge. For 
hundekjørere i Alaska er det ingen 
team, det er ikke tillatt med støttegrup-
per på sjekkpunktene. Jeg har ingen til 
å gi meg en klapp på skulderen, opp-

datere meg på føret, mate meg, bytte 
sokkene mine eller sørge for at jeg 
holder meg til tidsskjemaet. Mitt team 
består av meg, hundene og sledebag-
gen min. 
 
The Yukon Quest er litt annerledes. 
Der er det tillatt med handlere til å 
hjelpe på en 36-timers pause i Daw-
son. Det er fordi vi er avhengig av at 
noen står klar til å ta seg hundene.  
 
Hvordan var din opplevelse av Iditarod og 
hvilke er dine favoritt øyeblikk? 
Fantastisk! Min favoritt opplevelse 
under Iditarod 2015 var muligheten til 
å se det vakre stedet Koyukuk på veien 
til de innfødtes landsby Huslia. Det 
var veldig gøy å ta min døgnpause i 
Huslia, en landsby som har lange tradi-
sjoner innenfor hundekjøring. Noen 
av Alaskas beste hundekjørere og hun-
der kommer fra Huslia, inkludert en av 
de hundekjørerne som har oppnådd 
mest, George Attla. Han var på besøk 
på vår kennel da vi hadde valper. Da 
pekte han på en liten grå tispevalp og 
sa at hun blir den beste fra dette kullet. 
Vi kalte henne derfor for Georgie. 
Forrige vinter døde George av kreft. 
Min far besøkte han på sykehuset og 
fortalt at Georgie hadde blitt plukket 
ut til å være med i mitt Iditarod-spann. 
Da ble han veldig glad. Dessverre dø-
de han rett før Iditarod, så det ble vel-
dig spesielt for meg å ta med Georgi til 
Huslia og få kontakt med menneskene 
der. 
 
Hadde du noen problemer på turen og hvor-
dan ble disse eventuelt løst? 
Jeg hadde ingen store problemer, bare 
de vanlige utfordringene. Lite søvn, 
vind og veldig kaldt. I 2014 forfrøys jeg 
meg i ansiktet, men jeg brukte kuldesal-

ve fra Norvis i årets løp og slapp unna. 
 
Hva var tankene dine da du krysset mållinjen? 
Da tenker jeg FLINKE hunder!! 
 
Stiller du ut hundene dine? 
Nei, det har jeg ikke tid til. Jeg vil prø-
ve å få det til etterhvert, fordi jeg gjer-
ne vil se fler trekkhunder representert i 
ringen. 
 
Har du noe du vil si til de som drømmer om 
å drive med hundekjøring?  
Kjør på! Hunder er det beste man kan 
ha i livet. 
 
Er det noen fordeler med å kjøre siberian 
husky fremfor alaska husky på et løp som 
Iditarod?  
Det er det ikke, men det er godt å ha 
hunder som spiser bra, har gode poter 
og tykk pels. 
 
Hvordan ser du på fremtiden for siberian 
husky som konkurransehund? 
Jeg synes fremtiden ser bra ut, spesielt 
i langdistanseløpene. Jeg skulle ønske 
det var flere som brukte siberian hus-
kyer i sprintløp. Mitt store mål er å få 
beste plassering med et rent siberian 
team, 17. plass eller bedre. I 2016 øns-
ker vi å bedre tiden vår fra forrige løp. 
■ 
 
Følg meg gjerne videre på lisbetnor-
ris.com og facebook.com/
AnadyrSiberians 

Lisbet og de to lederhunder; Ripp og Ruby, og hennes foreldre JP Norris og Kari Skogen 
på målstreken i Nome. Foto: Privat. 
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TEKST: TROND OG KRISTIN H. LERENG. FOTO: 

TROND LERENG. 

Når du får valpen i hus tenk over hvil-
ke arbeidsoppgaver den skal utføre 
som voksen. Skal den bli en trekk-
hund, og det skal vel alle siberians bli, 
så er det ikke så lurt å lære den å gå på 
plass med slakt bånd. I hvert fall ikke 
før den er innkjørt, og har lært sin pri-
mære arbeidsoppgave. Man bør også 
være forsiktig med å la hunden oppsø-
ke andre hunder for å hilse da dette 
senere kan by på passeringsproblemer. 
 
Under 2. verdenskrig tjenestegjorde 
jakthundmannen Clarenense Pfaffen-
berger som instruktør av rednings – og 
militærhunder. Han oppnådde meget 
gode resultater, og hans arbeid vakte 
oppsikt. Noe som førte til et samarbeid 
mellom Pfaffenberger og vitenskaps-
mennene dr. J. Paul Scott, og John F. 
Fuller, samt flere andre erfarne hunde-
folk. Resultatet av deres samarbeid 
dokumenterte at det har stor betydning 
at hunden utvikles til sitt spesielle for-
mål og arbeidsområdet helt i fra valpe-
stadiet av. Forskingen deres viste også 
at da gikk innlæringen lettere, og resul-
tatene ble bedre. Og denne kunnska-
pen sammen med forskningen til etolo-
giens grunnlegger, og nobelprisvinne-
ren Konrad Lorenz, dannet grunnlaget 
for de nye tankene rundt metoder for 
innlæring tilpasset hundens forutset-
ninger og behov. Tenk derfor igjen-
nom hva hunden skal brukes til, og 
legg opp hundeholdet deretter. 

Alt er så mye enklere hvis man har 
gode lederhunder fra før. Da vil leder-
hundenes atferd smitte over på de 
andre i spannet, og de vil automatisk 
lære opp nye hunder. Dette gjelder 
både kommandoer som høyre, venstre, 
og passering av andre spann og hun-
der. Gode lederhunder er gull verdt! 
Derfor er det effektivt å sette nye le-
derevner i lead sammen med en erfa-
ren og stødig lederhund som du stoler 
på. Men har du ikke det så må du gjøre 
jobben selv, og det vil selvsagt også 
være nyttig å ta ut de hundene som 
viser ledertalent, og gi dem særskilt 
opplæring. Dette er en fin aktivitet i 
sommerhalvåret hvor det ellers er en 
stille tid for oss sledehundkjørere. Ta 
gjerne med et par hunder ut i skogen 
og dresser de på høyre og venstre mel-
lom trær, tuer og andre naturlige hind-
ringer i terrenget. 
 
Det er flere måter å lære hundene disse 
kommandoene på. Vi vil her ta for oss 
de metodene som vi synes fungerer 
best. 
 
Forbered deg – planlegg 
Begynn altså treningen allerede mens 
hunden er en liten valp, og er på sitt 
mest lærevillige. Hunden har en meget 
godt utviklet evne til å samarbeide 
med menneske, og den liker å utføre 
oppgaver i nær samhandling med oss. 
Sørg for at det er du som tar initiativet 
til aktiviteter slik at hundens oppmerk-
somhet blir rettet mot deg. Da vil hun-
den allerede fra valpestadiet av lære at 
det er positivt å være sammen med 
deg, og det legger grunnlaget for et 
godt samarbeid. Hunden har også en 
stor evne til å lære seg og å koble sam-
men vår stemme, bevegelser og mi-
mikk. Det er jo nettopp slike signaler 
hundens eget språk i stor grad bygger 
på. Derfor skal vi være bevisst vår 
egen atferd i vår omgang med hunden. 
Tenk igjennom hva du vil gjøre, og lag 
en liten plan før du starter opp. 
 
Husk også på at de grunnleggende 
prinsippene for læring gjelder her som i 
all annen dressur. Atferd endres på 
grunn av konsekvensene. Er kon-

sekvensene av hundens handlinger po-
sitive for hunden, så vil det øke sjansen 
for at atferden gjentar seg, og er kon-
sekvensene negative så vil det minske 
sjansen for at atferden gjentar seg. 
 
Og dette gjelder alle typer konsekven-
ser, ikke bare de vi påfører hunden. 
Sørg derfor for at den første innlæ-
ringen skjer i et godt læringsmiljø med 
minst mulige forstyrrelser slik at du 
minimaliserer mulighetene for feilkob-
linger. Det er vesentlig at man så raskt 
som mulig får etablert en fast forbin-
delse mellom kommandoord og hand-
ling. Og all innlæring av kommandoer 
skal gjøres med en kombinasjon av 
vennlighet og bestemthet. Det er viktig 
at kommandoen gis slik at den påvir-
ker hunden akkurat i det øyeblikket 
den utfører ønsket atferd slik vi vil ha 
det. Det er derfor viktig at vi forbere-
der oss selv godt slik at hunden gis den 
riktige påvirkningen som utløser den 
atferden vi vil at den skal gjøre. 
 
Husk også på at det er hunden som 
bestemmer hva som er belønning, ikke 
du, og hunder svarer forskjellig på bru-
ken av belønninger. Videre er det vik-
tig at belønningen kommer tidsplassert 
riktig, altså akkurat i det øyeblikket 
hunden gjør det vi vil, og at forsterk-
ningen er av en slik art at den fungerer. 
Det er derfor viktig å lære seg hundens 
motivasjons- og stressterskler.  
 
Når du går tur med valpen gå alltid på 
høyre side av veien. Da blir hunden 
vant til å holde høyre side, og slik ska-
per du en god vane. Dette får du sene-
re bruk for når du starter opp med 
selve treningen. Da setter du ikke hun-
den i en konfliktsituasjon ved at den i 
den ene situasjonen skal gå på venstre 
side, og i neste situasjon skal holde 
høyre side. Det handler om å gjøre det 
så enkelt som mulig for hunden. Det 
enkleste er ofte det beste! 
 
«Den Nordenstamske Sirkel» 
En fin måte å lære inn høyre og venst-
re på er å tråkke opp ”Den Nordens-
tamske sirkel” i snøen (se bildet). Den-
ne metoden har blitt brukt med meget 
gode resultater i årtier ved Nordens-
tam Hundeskoles utmerkede trekk-
hundkurs. Da får du mange kryss å 
trene på. La en person som hunden 
kjenner gå foran som «hare» i løypa. 

"Den Nordenstamske Sirkel" er en av 
mange effektive innlæringsmetoder som er 
utviklet av Geir Nordenstam. Dette gir rask 
og varig læring av de viktige kommandoe-
ne høyre og venstre. 

En trekkhund trenger lite eller ingen ren lydighetstrening for å fungere 
godt i spannet eller foran pulken, men all læring og samarbeid med hunde-
ne er positivt og knytter sterke bånd. I det minste må de kunne komman-
doene høyre og venstre. Her kommer noen tips om hvordan det kan gjøres. 
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Da vil hunden følge etter «haren», og 
det blir derfor enklere å styre hunden i 
ønsket retning. Når du nærmer deg et 
kryss kommander – høggrr! – (evt. 
veeenstre!) kort og konsist med venn-
lig autoritet i stemmen. («Haren» må 
selvsagt gå til høyre). Gjenta komman-
doen i det dere svinger til høyre, og i 
det hunden utfører din kommando 
skal du straks rose; fliiink, braaa! med 
begeistring og lys stemme. Det er vik-
tig å belønne hunden i det den utfører 
det vi ønsker – ikke etterpå. Det er 
avgjørende for å lykkes at hunden as-
sosierer belønningen knyttet til kom-
mandoordet, og den erfaringen den 
gjør seg i læringssituasjonen. Det vil 
altså si at hunden forbinder påvirk-
ningen med sluttresultatet. Det er også 
viktig at det gjøres stor lydforskjell på 
kommandoord og belønningsord slik 
at det blir enklere for hunden å skille 
på hva vi formidler. Noen runder i en 
slik sirkel gir rask, og varig læring. Det 
er også viktig at det gjøres stor for-
skjell på høyre og venstre. Derfor bru-
ker vi høggrr!, og veeenstre. 
 
Vær tydelig 
«Det enkleste er ofte det beste!» «Vær 
tydelig slik at du gjør det enkelt for 
hunden å forstå!» Dette er ord som vi 
ofte hører i forbindelse med trening av 
hunder. Men hva innebærer det egent-
lig, og hvorfor er det så viktig å være 
tydelig? Vi må huske på at hunden har 
mange forskjellige egenskaper som 
gjør det både enkelt og vanskelig for 
oss hundeeiere. Hunder kan som kjent 
både generalisere (overføre/forveksle), 
og diskriminere (skjeldne/gjøre for-
skjell). Hvis vi gir utydelige komman-
doer, eller bruker ord som ligner på 
hverandre, kan hunden misforstå oss. 
Og det må vi forsøke å unngå. En uty-
delig kommando kan gjøre hunden 
usikker. Hva oppfattet den? Husk at 
hunden forstår kun de ordene/
kommandoene som er knyttet til en 
assosiasjon. Den forstår ikke alle de 
andre ordene som vi bruker, og som vi 
bevisst eller ubevisst forlanger at den 
skal forstå. 
 
En annen metode 
En annen metode er å gå med hunden 
mot et T-kryss, og i det hunden av seg 
selv svinger for eksempel til venstre så 
legger vi på kommandoen veeenstre!, 
og roser hunden med braaa!!! Følg 
godt med på hunden din når dere nær-
mer dere krysset. Se etter tidlige tegn 
på hvilken vei hunden vil svinge, og gi 
kommandoen akkurat i det øyeblikket 

hunden viser tegn på å svinge, og be-
lønn straks. Da «tar du hunden på tan-
ken», og det er svært effektivt å påvir-
ke, og å forsterke i det øyeblikket du 
oppfatter signalene. Etter hvert kan vi 
benytte kommandoen i det vi nærmer 
oss krysset, og har vi gjort jobben vår 
godt nok vil hunden svinge korrekt. 
Og vi belønner igjen med ekte glede 
og begeistring.  
 
Hvis hunden ikke utfører når den kan 
Men du vil helt sikkert før eller siden 
oppleve at hunden ikke svinger til den 
siden du kommanderer. Da er det vik-
tig og straks korrigere hunden med et 
tydelig – nei! – for så å gi den et alter-
nativ, det vil si en ny kommando – 
høggr!, evt. veeenstre!, og om nødven-
dig føre hunden med båndet til den 
siden du har kommandert slik at du 
straks får hunden i ønsket retning som 
da umiddelbart belønnes. Når du kom-
binerer denne type verbal korrigering 
med en umiddelbar belønning for øns-
ket atferd akselerer læringen raskt. Da 
blir det enkelt for hunden å forstå hva 
vi vil. For å oppnå gode resultater er 
man altså avhengig av at hundeeier 
behersker situasjonen i læringsøyeblik-
ket. Det vil si; rett stimuli til rett tid. 
 
Det er selvsagt viktig å etterstrebe å 
legge opp treningen slik at hunden 
lykkes hele tiden, men virkelighetens 
verden er av og til en annen. Vi hun-
deeiere har veldig lett for å kun korri-
gere hunden når den gjør noe vi ikke 
liker. Men det er viktig å huske på at 
hunden skal gis et alternativ til den 
uønskede atferden. Da blir vi tydelige, 
og forutsigbare for hunden. Og det 
skaper tillitt. 
 
Det er også viktig at du etter hvert 
varierer på hvor du trener. Det er ing-
en automatikk i at hunden nødvendig-
vis generaliserer de innlærte komman-
doer på et sted til et annet. 
 
Holde høyre side 
Noen hunder har en tendens til å trek-
ke over på venstre side av veien når vi 
kjører med vogn. Det kan vi ikke ak-

septere da det er trafikkfarlig. Når 
hunden er i ferd med å trekke til venst-
re så korriger den med et nei! Og følg 
straks opp med ny kommando - høg-
grr!, og i det den utfører ved å gå mot 
høyre side så skal den belønnes. Forts-
ett å belønne når hunden trekker for-
over på høyre side – braaa! - fliiink! 
 
Noen hunder kan imidlertid reagere 
negativt på et nei i en slik setting. Den 
trekker jo alt den orker, og så sier vi 
nei. Det kan gjøre hunden usikker, og 
den kan derfor vegre seg for å trekke. 
Et godt alternativ er da å stoppe opp 
når hunden drar over på feil side. En 
trekkvillig hund vil oppleve at du stop-
per som negativt. Hunden hindres fra 
å gjøre noe den synes er morsomt. 
Belønningen for hunden blir da å trek-
ke, men ikke før den er på riktig side 
av veien. Når dette kombineres med 
verbal ros og oppmuntring, forstår den 
fort hva du vil hvis du er konsekvent. 
 
Og det er viktig å være konsekvent. Å 
være konsekvent vil si at vi må sørge 
for at det som blir sagt, blir gjort – 
hver gang! Hunden må ikke oppleve at 
den slipper unna. Har du kommandert 
høyre så skal dere til høyre selv om 
hunden vil til venstre.  
 
Sammen skal dere mestre – under 
din ledelse 
Vær tydelig og forutsigbar; fremstå 
som hundens trygge leder som vet hva 
du vil. Vis hunden at du har kompetan-
se til å ta de riktige valgene, og husk at 
hunden trenger din veiledning for å 
forstå hva du vil. Hvis den ikke forstår 
eller utfører dine kommandoer må du 
gå i deg selv. Har jeg vært flink nok? 
Har jeg vært tydelig og nøyaktig nok? 
Ikke skyld på hunden! Du må hjelpe 
den, og lede den inn i øvelsen slik at 
den forstår og lykkes. Når dere sam-
men lykkes så vil mestringsfølelsen 
smitte fra eier til hund, og fra hund til 
eier. Å samhandle med hunden skaper 
sterke bånd, og det skaper tillitt mel-
lom eier og hund. Og det får vi masse 
igjen for når vi er ute kjører spannet. 
Så da er det bare ut å trene! Lykke til. ■ 

Høggrre!!! Bra!!!! Fliiinke!!! Lederhundene 
svinger korrekt til høyre etter kjørerens 
kommando. Det er helt avgjørende at hun-
dene adlyder kommandoene når man kom-
mer til kryss i løypa. 
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De er våre hovedledere, og vi ble derfor 
bekymret da vi under høsttreninga i fjor 
oppdaget at Raggen av og til dro opp 
høyre bakbein, for så å fortsette som 
normalt. Han gikk også ganske skjevt i 
spannet. Man trengte ikke å være dyrle-
ge for å kjenne at han hadde en 10-12 
cm lang «pølse» langs ryggraden, og en 
streng nedover på høyre side. Og han 
virket noe stiv i hele ryggen. 
 
Vi tok derfor kontakt med vår faste 
veterinær på Gjøvik dyreklinikk, og 
diskuterte ulike løsninger, blant annet 
laserbehandling. Vi ble anbefalt å ta 
kontakt med veterinær Live Selmer 
Hansen. Vår tanke var at laser var en 
bedre løsning enn å behandle med 
medisiner med de bivirkninger det har. 
Med laser behandler man kun det ak-
tuelle stedet. Dette i motsetninger til 
medisiner som også påvirker hele hun-
den. Dessuten unngår man problemer 
i forbindelse med løpsdeltagelse og 
dopingreglementet. Det eneste man 
skal være klar over er at det er en fire 
dagers «karantene» etter behandlingen 
før man kan starte i løp. Men dette kan 

jo lett tilpasses slik at man ikke be-
handler rett før en konkurranse. 
 
Det ble iverksatt tre behandlinger den 
første uka, to behandlinger andre uka, 
en behandling tredje uke, og deretter 
en gradvis nedtrapping til vi var nede 
på en behandling i måneden. Det ble 
en rask bedring. «Pølsa» og strengen 
ble nesten helt borte, og han virket 
mye ledigere i ryggen. Allerede første 
treningsturen etter den første behand-
lingen så vi endring. Han løftet ikke 
opp bakbeinet, og han gikk også mye 
rettere i spannet. Raggen gjennomførte 
hele sesongen 2014/15 uten noen pro-
blemer. Effekten av laserbehandlingen 
var udiskutabel. 
 
I skrivende stund (slutten av desem-
ber) har vi kjørt mange mil, og vi har 
lagt merke til at også Spot kan virke 
noe stiv i bakparten. Derfor har også 
han blitt behandlet med laser. Effekten 
er veldig tydelig! Han strekker bedre 
ut, har et mer flytende trav, og alle 
tegn på stivhet er helt borte. Vi har 
også gjentatt behandlingen på Raggen. 

Hva er laserbehandling? 
Laserbehandling, eller 
«photobiomodulation», er bruken av 
bestemte bølgelengder av lys (rød og 
nærinfrarødt) for å skape en terapeu-
tisk virkning. Effekten av laserterapi 
fører til raskere heling, smertelindring, 
økt blodsirkulasjon og redusert hevel-
se. Laserterapi har vært utbredt i Euro-
pa blant fysioterapeuter, leger og annet 
helsepersonell tilbake til 1970–tallet, 
og behandling ble godkjent i USA i 
2002, og har også der blitt svært ut-
bredt. 
 
Laserterapi er fri for medisiner, kirurgi 
og smerte. 
 
Det finnes en hel rekke vitenskapelige, 
kontrollerende undersøkelser som vi-
ser den kliniske effekten av laserbe-
handling. 
 
Hva skjer ved en laserbehandling? 
Laserbehandlingen er som sagt smerte-
fri, og den sørger for bedre blodsirku-
lasjon, trekker veske, oksygen og næ-
ringsstoffer til det skadede området. 
Noe som skaper et optimalt helbre-
dende miljø, som reduserer betennel-
ser, hevelser, muskelkramper, stivhet 
og smerte. Det skadde området vender 
tilbake til sin normaltilstand, slik at 
funksjonen i det behandlede området 

Våre to ni år gamle hanhunder, Raggen og Spotted av Vargevass, har gått 
i hardtrening i mange år, og deltatt på flere langdistanseløp på Vargevass 
kennelen før vi overtok dem. De har hatt stor betydning for vårt spann, og 
som alle andre toppidrettsutøvere kan de trenge litt ekstra omtanke og 
omsorg etter hvert som årene går. 

TEKST: KRISTIN HELTBERG LERENG. FOTO: TROND LERENG. 
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«lyter» etter hvert. Laserterapi kan 
være en veldig effektiv behandlings-
form som er verdt å prøve. Som sagt 
har vi hatt meget god effekt på våre 
hunder. Anbefales! ■ 

kader, hevelser og blodansamlinger, 
forstuinger, muskelskader, smerter 
etter operasjon, bittskader, nakke – og 
ryggsmerter, hofteleddsdysplasi, kro-
niske sår, brannsår, gjenopptrening og 
etter ortopedisk kirurgi. 
Hunder som utsettes for harde fysiske 
påkjenninger over tid, som langdistan-
se hunder gjør, kan naturligvis få noen 

gjenopprettes, og smerten avtar. 
 
Under laserterapi påvirker det infrarø-
de laserlyset kroppens vev på cellenivå. 
Cellestoffskifte økes og dermed for-
bedres transport av næringsstoffer 
gjennom cellemembranden. Dette fø-
rer til en økt produksjon av celluær 
energi, som igjen fører til en rekke 
positive virkninger som øker cellenes 
og dermed vevets sunnhet. 
 
Hva kan man forvente? 
Det er ikke nødvendig å bedøve hun-
den da laserterapi som sagt ikke er 
forbundet med noe smerte. Selv om 
bedring ofte registreres etter første 
behandling, vil det som regel kreve 
flere behandlinger (3 – 8) for optimal 
virkning. Behandlingens varighet er 
noe forskjellig, men de fleste tar fra tre 
til åtte minutter pr. området. Man regi-
strerer at de fleste hunder utviser stør-
re bevegelighet og velvære innen 12 til 
24 timer etter laserbehandling. Effek-
ten av laserterapi akkumuleres, og 
lengden og hyppigheten av behand-
lingen varierer etter hundens tilstand. 
Et behandlingsopplegg kan være slik: 
Annen hver dag i en uke, to ganger 
uken etter, en gang i uke nummer tre, 
og deretter behandling ved behov. 
Mange undersøkelser viser at lasertera-
pi kan hjelpe ved: Leddsmerter, senes- Laseren som brukes til behandlingen av hundene. 

Spot får får laserbehandling av veterinær Live Selmer Hansen. 
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Nina Pedersen. 

TEKST::ANNE-KATRINE KROKEN 

FOTO: ANDREA LIERENG. 

Det er andre gang vi i trekkhund-
gruppa til Lillehammer Bruks-
hundklubb arrangerer Lilleham-
merløpet.  
 
Terskelen for deltagelse skal være lav. 
En liten sum i deltakeravgift, enkel 
standard, enkle regler og ellers fritt for 
byråkratisk visvas. Løpet er for alle 
hunderaser og alle typer folk, dog var 
det i år nok mest de typiske trekk-
hundtypene som var representert. 
 
6. mars ble løpet arrangert. Starten 
gikk fra den godt gjemte og lite kjente, 
men 450 meter lange flystripa i Mesna-

lia, mellom Lillehammer og nok bedre 
kjente Sjusjøen. 
 
Distansene var 8 km, 20 km eller 34 
km. Folk tok med seg mat og drikke 
og vi arrangører stilte med ved og bål-
panne. 
 
I år startet 29 ekvipasjer, det var fem 
mer enn i fjor. Størst var klassen 5-8 
hunder 34 km, med hele 12 startende. 
Det må nevnes at halvparten kjørte 
med siberian husky og de hevdet seg 
svært så godt, til tross for varmt vær 
og noe løse spor. 
 
Håper mange siberian huskykjørere tar 
turen til Lillehammer også neste år! ■ 

Elin Torp. 

Cecilie Husebø-Isaksen. 

Ida Larsen. 

Stein Inge Rønning. Terje Dietrichson. 

Turid Aandalen Lindberg. 
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      LILLEHAMMERLØPET 
 
 
 
34 KM 5-8 HUNDER 
 
Plass Navn Ant hunder Tid 
1 Lena Haugen 8 1.52.54 
2 Eirin Heiberg 8 2.02.57 
3 Ragnhild Bidenskap Tofte 6 2.09.44 
4 Elin Torp 8 2.19.40 
5 Kine Leines Skår 8 2.22.49 
6 Henriette Bjørnerud 8 2.28.51 
7 Bjørn R. Bakkum 8 2.30.06 
8 Tom Erik Fjellhaug 8 2.33.06 
9 Mats Sparbo 8 2.38.18 
10 Kjersti Elton 5 2.44.49 
11 Jan Erik Magnussen 6 2.45.43 
12 Erik Meinhardt 6 3.07.55 
 
 
20 KM 5-8 SPANN 
 
Plass Navn Ant hunder Tid 
1 Jo Arne Brustugun 7 1.32.52 
2 Turid Aandalen Lindberg 6 1.41.37 
3 Per Erlend Enebo 6 1.52.05 
 
 
20 KM 3-4 SPANN 
 
Plass Navn Ant hunder Tid 
1 Linda Ruiter 4 1.31.02 
2 Sissel Dagfinnsdatter Hagen 3 (snørekjører) 1.25.47 
3 Cecilie Husebø-Isaksen 4 2.05.21 
4 Terje Dietrichson 4 2.06.49 
 
 
20 KM 1-2 SPANN 
 
Plass Navn Ant hunder Tid 
1 Kjersti Reksen Sole 1 1.22.50 
2 Andrine Reksen (jr) 1 1.23.46 
3 Linn Mugaas 1 1.43.21 
 
 
10 KM 3-4 SPANN 
 
Plass Navn Ant hunder Tid 
1 Stein Inge Rønning 4 28.31 
2 Nina Pedersen 4 30.24 
3 Ida Larsen 4 33.33 
 
 
10 KM 1-2 SPANN 
 
Plass Navn Ant hunder Tid 
1 Elise Schiøtz 2 22.17 
2 Mona Arnegård Moen 2 24.22 
3 Truls Tollefsen (jr) 1 28.05 
4 Synnøve Grøgård 2 29.09 

Tom Erik Fjellhaug. 

Jo Arne Brustugun. 

Bjørn R. Bakkum. 

Erik Meinhardt. 
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TEKST: JOHN W HENRIKSEN. 

Tispenes forplantningsfysiologi Hovedkomponentene i tispenes 
kjønnsorganer er vagina, livmor, og 
eggstokkene. Livmoren består av selve 
livmorhalsen, og to horn som leder ut 
til eggstokkene. Livmoren er konstru-
ert i tre lag; et midtre lag med muskel-
masse, et ytre lag (myometrium) som 
sørger for at livmoren presses sammen 
under fødsel, og et indre lag 
(endometrium) som er en membran 
med høy blodtilførsel (for å gi fostre 
næring). 
 
Eggstokkene og livmoren er altså 
knyttet sammen med rør (fallopian 
tubes eller ovidukter). Den enden av 
røret som vender mot eggstokken kal-
les infundibulum, og er utvidet og for-
met slik at den kan fange opp egget 
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når det kommer fra eggstokken. Be-
fruktningen av egget skjer i røret.  
 
Hormoner som skilles ut fra hjernen, 
sørger for forandringene som skjer i 
kroppen under puberteten. Når tispe-
ne er mellom 6 og 14 måneder gamle, 
vil et hormonfrigjørende signal 
(GnRH) sendes ut fra hjernens hypot-
halamus til anterior pituitary, som igjen 
frigjør hormonene FSH (follicular sti-
mulating hormone) og LH (luteal hor-
mone). Fellesbetegnelsen for disse 
hormonene er gonadotropiske hormo-
ner. Endringer i hormonnivået gjen-
nom menstruasjonssyklusen er ansvar-
lig for de fysiologiske mekanismene 
som trer i kraft under forplantningen.  
 
Tispene har to eggstokker som produ-
serer egg. Når FSH og LH -hormonene 
blir produsert i større mengder, begyn-
ner eggstokkene å vokse. Selve egget 
blir liggende å flyte i østrogen (som 
også er et hormon). Østrogenet sørger 
også for endringen i tispenes seksuelle 
adferd, som er nødvendig for å indikere 
at hun er klar til å parres.  
 
Eggløsning er situasjonen som oppstår 
når egget kastes ut av eggstokken (og 
inn i livmorhornet). To dager før egg-
løsningen har det blitt tilført store 
mengder LH-hormon, som har gjort at 
eggstokkene har utvidet seg, og eggs-
tokkene har produsert progesteron i 
stedet for østrogen. Når en eggblære 
(follicle) når overflaten av eggstokken, 
sprekker blæren, og egget frigjøres. 
Hvis tispen er parret, vil spermien be-
frukte det frigjorte egget i livmoren, og 
et foster vil utvikles.  
 
Den sprukne follicle som egget kom ut 
av, vil begynne å produsere celler 
(luteal bodies), som igjen vil produsere 
mere progesteron. Progesteronet vil 
vedlikeholde (opprettholde) svanger-
skapet, og sende inhibin til hjernen for 
å stanse produksjonen av FSH og LH-
hormonene.  
 
Kjønnssyklusen hos tispene går 
gjennom fire tilstander 
Pro-oestrus fase varer 3-17 dager 
(gjennomsnittlig 9 dager). I denne pe-
rioden sveller vulva opp, og det produ-
seres østrogen i eggstokkene. Cellene i 
vaginalveggen endrer form. Hunden 
blør fra kjønnsåpningen.  
 
Oestrus fase ("løpetid») varer 3-21 
dager (gjennomsnittlig 9 dager). Når 
hunden er mottagelig for parring 
(stiller seg opp for hannhunden), er 
denne fasen i gang. Nå startet produk-
sjonen av progesteron, og etter 2 dager 
kommer eggløsningen. 

Dioestrus fase varer ca. 60 dager. Seks 
dager etter eggløsningen, vil cellene i 
vaginalveggen (epithelial cells) gå tilba-
ke til sin opprinnelige form. Denne 
fasen slutter når progesteronnivået 
faller. Dette skjer rett før valpene fø-
des hvis hunden er svanger, eller etter 
ca. 60 dager hvis hun ikke er svanger.  
 
Anoestrus fase varer ca.125-140 dager. 
Progesteronproduksjonen er redusert 
til et minimum. Hunden har ingen 
seksuell adferd.  

Hannhundens forplantningsfysiologi 
Hannhundens kjønnsorgan består av 
to testikler, penis, og et rørsystem. I 
motsetning til mennesker, så har hun-
den et ben (knokkel) i penis. Sædceller 
produseres av sertoliceller i testiklene. 
Det er FSH-hormonet (samme som 
hos tispene) som initierer produksjo-
nen av sædceller.  
 
Kroppstemperaturen er for høy til at 
sædceller kan overleve, og dette er 
årsaken til at testiklene oppbevares i en 
pung på utsiden av kroppen (scrotal 
sac) for å regulere temperaturen. Pung-
en trekker seg sammen ved lave tem-
peraturer, for å bringe testiklene nær-
mere kroppsvarmen. Når hunden fø-
des er testiklene inne i kroppen, og de 
slippes ned i pungen ettersom hunden 
vokser til. Noen ganger faller bare en 
testikkel ned (cryptorchid).  
 
Ved pubertet, vil en økning i nivået av 
LH-hormoner gjøre at leydigceller i 
testiklene starter produksjonen av 
testoseron. Testoseronhormonene vil 
sørge for at sædcellene produseres, og 
er ansvarlig for hundens seksuelle ad-
ferd. Når sædcellen er moden, vil den 
føres til epididymis, som er en lag-
ringsplass tilknyttet hver testikkel. Ved 

parring, presses sædcellene fra epi-
didymis ut gjennom en kanal (ductus 
deferens) til prostata, og prostatakjer-
telen vil tilføre spermvæske før den 
ferdigblandede sæden ejakuleres. For å 
regulere produksjonen av sædceller, vil 
pituitary i hjernen sende ut inhibin, 
som reduserer produksjonen av FSH-
hormon. Dette medfører reduksjon av 
spermproduksjonen.  
 
Hannhunden finner frem til tisper 
med løpetid via duften av feromonene 
de utskiller. Feromoner er kjemiske 
substanser som hannhunden kan lukte 
på svært lang avstand.  

Parringsprosessen 
I løpetiden (oestrus fase) er tispene 
mottakelige for parring. Kurtisen inne-
bærer at lukter på hverandre, først 
snute mot snute, og så på genitalområ-
det. Tispen vil ikke løfte opp halen 
hvis hun ikke er mottakelig for par-
ring. Hun vil være aggressivt avvisende 
hvis hannhunden prøver å bestige hen-
ne før hun er mottakelig. Når tispen er 
klar for parringen, løfter hun halen 
opp til siden, og "stiller seg opp" for 
hannhunden. 
 
Hannhunden må vanligvis gjøre flere 
forsøk på å bestige tispa før han oppnår 
penetrering. Når penetrering har skjedd, 
vil bulbuskjertelen sørge for utvidelse av 
penishodet. Dermed kan vaginalmusk-
lene låse penis fast, og de to hundene vil 
bli holdt sammen. Hannhunden vil gå 
av, og stille seg hale mot hale med penis 
sittende fast i tispen. Slik vil de stå sam-
menlåst i mellom 5 og 45 minutter. Eja-
kuleringen av sperma har allerede 
skjedd, og sammenlåsingen sørger for at 
spermien ikke lekker ut før sædcellene 
har funnet veien opp gjennom livmor-
halsen. Hundene må ikke separeres når 
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de står slik. Dette kan medføre skader 
og smerte hos begge. 
 
Årsaken til at hundene står fast så 
lenge er usikker. Tester utført av fors-
kere, viser at en sammenlåsning som 
varer lengre en 5 minutter ikke øker 
sjansene for befruktning av egg. 
 
Kunstig befruktning av tisper 

Kunstig befruktning innebærer at tis-
pen befruktes med sædceller fra en 
hannhund, uten at dyrene kommer i 
kontakt med hverandre.  
 
Sperma hentes fra hannhunden ved 
hjelp av feromoner som simulerer lø-
petid, og en oppsamler. Sædcellene 
kontrolleres for abnormaliteter, beten-
te celler, og bakterier. Sædceller som 
ikke brukes umiddelbart kan kjøles 
ned eller dypfryses for senere bruk.  
 
Fersk nedkjølt sperma kan leve i 5-6 
dager, mens den dypfryste kun lever 
noe få timer etter opptining. Så opp-
tint sperma må benyttes på riktig tids-
punkt, rett etter eggløsningen. Opptin-
te sædceller er også mindre mobile enn 
ferske, så det er ofte ikke tilstrekkelig å 
tilføre dem i vagina. Det benyttes gjer-
ne en nål, eller et kateter.  
 
Suksessgraden varierer noe i forsøk 
med kunstig inseminering:  
Naturell 80-90 % 
Fersk sperma tilført vaginalt 62-100 %  
Nedkjølt sperma tilført vaginalt 59-80 % 
Opptint sperma tilført vaginalt 52-60 % 
Opptint sperma tilført i livmor 60-80 % 
 
Unnfangelse og drektighet 
Uansett befruktningsmetode, så er det 
viktig at bare 1 sædcelle får befrukte 
egget. Hvis flere slipper til, vil det bli 
et unormalt antall kromosompar. Der-
for er det konstruert en transparent 
barriere rundt egget (zona pellucida) 
som øyeblikkelig blir ugjennomtrenge-
lig når en sædcelle har penetrert over-
flaten. Denne prosessen kalles zona 
reaction. Når sædcellen og eggcellen 
smelter sammen er befruktningen et 
faktum, og resultatet blir en ny celle 
som kalles zygote. Denne deler seg i to 
identiske datterceller, som igjen deler 

seg og danner totalt 4 celler, som deler 
seg og danner 8 celler osv. Cellene 
danner en blastocyste, som er en ball 
av celler med et hulrom i midten. Til 
slutt sprenger ballen seg ut av barriere-
hinnen. 

En liten gruppe av cellene utvikler seg 
til en embryo, og resten blir til placenta 
(morkake). Det ytterste laget med celler 
rundt embryoet kalles chorion, og er i 
direkte kontakt med moren. Etter 12-
16 dager, beveger cellene seg ned i liv-
moren, og ca. 20 dager etter befrukt-
ningen fester de seg i livmorveggen.  
 
Etter ca. 26-28 dager er det en følbar 
hevelse på livmoren, og etter 45-50 
dager kan individuelle hevelser for 
hvert foster kjennes. For å bekrefte 
svangerskapet kan ultralyd avsløre 
hjerteslag i embryoet fra ca. 25 dager 
etter befruktning.  
 
Under svangerskapet kan tispene ha 
behov for mere proteiner, særskilt un-
der siste trimester. Den daglige mat-
mengden kan økes i den 5. uken av 
svangerskapet. Det er vanligvis ikke 
nødvendig å endre fôrtype, men heller 
gi mere av den maten hun pleier å få. 
Det blir trangere om plassen i magen, så 
det beste er å gi et ekstra måltid i stedet 
for å gi for stor mengde på en gang. 

Under svangerskapet gjelder samme 
anbefaling som ellers i tispenes liv: gi 
dem et helfôr av god kvalitet (med 
proteiner fra kjøttkilder), og ingenting 
annet. 

Når fosteret utvikles, er det svært sår-
bart for feil mikronæringer. Vitamintil-
skudd og medisiner bør unngås helt, 
om ikke det foreligger spesielle diagno-
ser med pålegg fra veterinær. Overdo-
se av noen vitaminer og mineraler kan 
skade fosterets utvikling, og føre til 
misdannelser og abortering. For ek-
sempel så kan for mye vitamin A med-
føre defekter, og for mye vitamin C 
interferere med den normale utvikling-
en av knokler. For mye kalsium kan 
påvirke lagringsprosessen og metabol-
ismen fordi den hemmer produksjo-
nen av parathyroidhormoner. Noen 
medisintyper er spesifikt merket at de 
er trygge å bruke under svangerskapet, 
men andre kan med stor sannsynlighet 
påvirke fosteret.  
 
Det er en generell oppfatning at tispe-
ne bør få ro under svangerskapet, og 
ikke utsettes for unormalt sterke på-
virkninger. Resultater fra nyere forsk-
ning kan tyde på at det medfører 
uønskede effekter hvis tispene stresses 
under svangerskapet. En interessant 
forskningsrapport om påvirkning av 
hormoner (hypersensitivity induce 
effects in the hypothalamic-pituitary-
adrenal axis), har påvist at valper født 
av mødre som ble utsatt for stress un-
der svangerskapet utviklet hypersensi-
tivitet mot stresspåvirkning. Det ble 
målbare endringer i adrenalinmengden 
som ble utskilt selv ved små påvirk-
ninger. Tilstanden ble permanent 
(livsvarig), men det er uklart om den er 
arvelig i 2. ledd.  
 
Falskt svangerskap 
Falskt svangerskap (pseudopregnancy) 
forekommer både blant tisper som har 
blitt parret, og tisper som ikke har blitt 
parret. Etter oestrus-fasen kan en ube-
fruktet tispe utvikle fysiske tegn på 
svangerskap og melkeproduksjon.  
 
Tispene kan til og med vise tegn som 
kan tyde på at fødsel er rett rundt hjør-
net, ved å legge seg i valpekassa (eller 
senga di) og pese etc. Hos tisper som 
gjennomgår falskt svangerskap, trekker 
ikke corpus luteum (som fanger egget) 
seg tilbake, selv om egget ikke er be-
fruktet. Dermed produseres det pro-
gesteron selv om hunden ikke er gra-
vid, og den må gå igjennom hele 
svangerskapssyklusen. Selv om det 
ikke er valper.  
 
Situasjonen vil hentes inn til normalen 
etter 60 dager, når progesteronnivået 
faller naturlig. Da vil også hundens 
instinkt fortelle den at den skal føde. 
Den vil derfor oppføre seg som om 
den var ved slutten av svangerskapet.  
 

Foto: Monica A. Sundset. 
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Tispene kan utsettes for falskt 
svangerskap flere ganger.  
Behandling kan omfatte innføring av 
hormoner. Problemet kan også løses 
permanent med sterilisering 
(ovariohysterectomy), som innebærer 
at eggstokken klippes av livmorhornet, 
og dermed blokkeres all hormontrafik-
ken fra eggstokkene.  
 
Fødselen 
De fleste hunderaser er solid utstyrt fra 
naturens side til å gjennomføre fødse-
len uten innblanding fra oss. Denne 
prosessen er basert på instinkthand-
linger og går vanligvis meget greit. 
 
NB: Noen få hunderaser kan ikke, 
eller vil ha problemer med, å føde på 
egenhånd. Dette gjelder enkelte raser 
som er fremavlet for utseendets skyld 
(for å tilfredsstille kennelklubbens eks-
teriørstandard) fremfor arbeidsegen-
skaper og funksjonalitet. Dette kan for 
eksempel medføre at valpens hode er 
for stort eller har en form som vanske-
liggjør en normal fødsel. I slike tilfeller 
må fødselen foretas av en veterinær 
ved hjelp av keisersnitt. 
 
Den normale drektighetstiden for hun-
dene er 63 dager. Variasjoner kan fore-
komme, mellom 57 og 72 dager. Først 
når svangerskapet nærmer seg 60 da-
ger, har valpene utviklet forutsetninge-
ne som skal til for å overleve de første 
dagene i friluft på ordinær måte.  
 
Ca. 1 døgn før fødselen vil tispens 
temperatur gå litt ned (til ca. 37 grader 
målt i rektum). Dette skyldes et fall i 
produksjonen av progesteronhormo-
ner (som opprettholder svangerskap). 
Nedgangen i progesteron medfører 
også at produksjonen av prolactin-
hormoner fra pituitary i hjernen settes 
i gang. Prolactin starter opp brystmelk-
produksjonen, og trigger instinkthand-
linger som tispen utfører i forbindelse 
med fødselen og omsorgen for de ny-
fødte valpene. Hun slutter gjerne å 
spise det siste døgnet før fødsel, og det 
kan forekomme oppkast.  
 
For å forberede fødselen, bør en valpe-
kasse klargjøres i god tid. Når svanger-
skapet går mot slutten, vil valpemora 
lete etter en plass å føde valper. Valpe-
kassa bør plasseres et lunt, uforstyrret 
sted hvor tispen kan få ro. Kassen bør 
ha vegger som er høye nok til at valpe-
ne ikke kryper ut, men lave nok til at 
mora kan gå over uten besvær. 
 
Det er ikke nødvendig å varme rom-
met over romtemperatur. Det er na-
turlig for mennesker å ville holde val-
pene varme ved å øke temperaturen i 

rommet, men dette skyldes nok at våre 
egne nyfødte trenger varme. Det er 
tvert imot viktig at rommet ikke er for 
varmt, fordi de nyfødte valpenes første 
instinkthandling når de har begynt å 
puste, er å sonde (søke med pendelbe-
vegelser) etter varmen i buken til val-
pemora. De har varmereseptorer i ne-
separtiet som gjør at temperatur-
forskjellen mellom luften og brystet er 
utslagsgivende for om valpen finner 
frem. Jeg har hørt om tilfeller hvor alle 
valpene klynget seg inn i et hjørne av 
valpekassa, og ikke ville spise av mora. 
På utsiden av valpekassa stod en varm 
radiator! Selv om man "hjelper" de 
nyfødte valpene bort til brystet til å 
begynne med, må den finne fram på 
egen hånd når du sover! Dette er en 
viktig mekanisme som kan bety leve 
eller dø for valpen. For å holde på var-
men, er valpen utstyrt med instinktbe-
vegelser som resulterer i at valpene 
klaser seg sammen, og de er født med 
pels. Valpemora vil også sørge for å 
holde valpene varme. Altså: Ikke skru 
opp varmen. 
 
Den første fasen av fødselen innebæ-
rer sammentrekninger av livmoren, og 
utvidelse av cervix. En klar eller hvit-
aktig væske kan komme ut av vagina. 
Et døgn etter at temperaturen har sun-
ket, starter den andre fasen av fødse-
len, med sterke kontraksjoner og fød-
sel av valper.  

Valpene fødes innelukket i en ballong 
fylt med væske (embryonic membra-
ne). Hver valp fødes vanligvis tilknyttet 
hver sin morkake. Normalen er hode-
fødsel, dvs. at hodet kommer først ut, 
men valpen kan også komme andre 
veien. Ofte uten komplikasjoner. 
 
Det er en liten pause mellom hver valp 
som fødes. Denne kan vare fra noen 
minutter til en time. Å la valpen(e) 
som har kommet ut få die, kan gjøre at 
valpingen går raskere. Suging på patte-
ne stimulerer sammentrekningene i 
livmoren. 
 
Morkaken "fødes" vanligvis noen mi-
nutter etter hver valp. Valpemora vil 
instinktivt spise morkaka, membranen 
valpen kom ut i, og tygge av navle-
strengen. Hunden bør ikke hindres i å 
spise dette. For oss ser det litt ufyselig 
ut, men husk at det bare er en mennes-
kelig vurdering. Valpemora spiser et-
terbyrden fordi hun trenger nærings-
midlene. 
 
Stell av mor og de nyfødte valpene 

Det er viktig å ikke forstyrre mor og 
valper for mye etter fødselen. Viktige 
bånd skal knyttes, og instinkthandling-
er skal forsterkes med belønning 
(mestring). Men det er viktig å sjekke 
at alt er i orden.  
 
Kort tid etter at de er født, bør valpe-
ne starte ammingen. Den første mel-
ken (colostrum) inneholder store 
mengder antistoffer, som valpene har 
fått lite av gjennom morkaken. Hvis 
valpen ikke får i seg råmelken i løpet 
av de første 12 timene, vil svært få 
antistoffer absorberes, og den blir 
svært utsatt for infeksjoner de første 
ukene. Etter ca. 4 uker, starter valpen 
produksjon av egne antistoffer.  
 
Valpemora vil sannsynligvis ikke spise 
det første døgnet etter fødselen. La mat 
og vann stå fremme der hvor hun pleier 
å mates. Når matskåla er tømt, kan den 
fylles igjen umiddelbart. Etter et par 
dager, kan det innføres et fôringsregime 
som hun er vant med fra før. Etter 20 
dager nåes toppen av melkeproduksjo-
nen, og hun må få mye mere mat enn 

Foto: Monica A. Sundset. 



48 

HUSKYBLADET 1/2016 

vanlig. Inntil tre ganger den mengden 
hun fikk før svangerskapet. 
 
Valpemora får en blodig utflod etter 
fødselen. Denne skal avta merkbart 
etter et par dager, og bli mørkere, og 
helt borte i løpet av 2-3 uker. 
 
Den første uken, vil valpene stort sett 
bare amme og sove. De kan ofte vri på 
seg og få spasmelignende bevegelser i 
søvne. Dette er normalt, og hjelper 
med utviklingen av musklene.  
 
Navlestrengen faller av i løpet av de 
første 3 dagene.  
 
Øynene åpner seg ikke før det har gått 
12-14 dager.  
 
Valpene får være i fred med mora de 
første to ukene, og løftes så sjelden 
som mulig, kun når vekt og helse skal 
sjekkes. Både valper og mor har et 
instinktprogram de skal igjennom. For 
sterke påvirkninger kan endre måten 
valpene utvikles på, ved at valpens 
fysiologi og/eller psyke tilpasser seg 
endringene vi påtvinger. Dette vil gi 
seg utslag senere, f.eks. i form av 
uønskede hormonnivåer o.l.  
 
Den viktigeste indikatoren på valpenes 
helse den første tiden, er vektøkning. 
Det er derfor viktig å etterse at alle 
valpene ammer, og vokser merkbart de 
første dagene. Når det har gått en uke, 
bør hver valp ha doblet vekten sin.  
 
Den andre uken vil valpene begynne å 
krype rundt i kassa.  
 
Når de er tre uker gamle, vil de smålø-
pe og stabbe rundt. Se opp for røm-
linger. Nå kan vi forsiktig begynne å 
prege valpene med roooolig og selvsik-
ker løfting, klapping, og kjærtegn. Det 
kan fra nå av se ut som om valpene 
slåss ustanselig, men dette er 
"lek" (opplæring) og en naturlig og 
viktig del av utviklingen.  
 
Når de er fire uker gamle, leker de med 
hverandre, og med små løse gjenstander.  
 
Mellom to-fire ukers alder kommer 
melketennene, og ved åtte ukers alder 
er alle tenner på plass.  
 
Valpemora spiser avføringen til valpe-
ne den første tiden etter fødselen. Men 
valpekassa vil ha behov for ettersyn og 
pleie, slik at den holdes ren og tørr.  
 
Fra ca. tre ukers alder kan valpene få 
hundemat bløtt opp i varmt vann flere 
ganger daglig. Vannmengden kan re-
duseres gradvis over to uker, men fort-

sett med å bløte maten en stund. Ved 
ca. seks-syv ukers alder kan valpene 
spise tørrfôr og vann. Når valpene 
spiser fast føde, vil kravet til amming 
reduseres. Dermed vil også fôringsbe-
hovet til valpemora reduseres gradvis, 
som på dette tidspunktet spiser to-tre 
ganger mer en ellers.  
 
Komplikasjoner under svangerskapet 
Hunden er en robust art med kort 
svangerskap, som vanligvis vil gå pro-
blemfritt. Unntaksvis kan man støte på 
problemer som abortering, absorbe-
ring av foster, og døde fostre.  
 
Et feilet svangerskap kan skyldes en 
rekke forskjellige årsaker. Generelt sett 
skyldes det vanligvis defekter i foste-
ret, modningsproblemer, smittsomme 
sykdommer, eller hormonelle årsaker. 
Enhver defekt i fosterutviklingen kan 
medføre abortering eller absorbering 
av fosteret. Defektene kan forårsakes 
av abnormaliteter i kromosomene, 
eller av organsvikt som en følge av 
medisinbruk. Medisiner som kan med-
føre svangerskapsproblemer kalles 
teratogene.  
 
Canine herpes virus (CHV) er en van-
lig årsak til fosterdød, og kan også ha 
forbindelse med sterilitet, abort, og 
dødfødte valper. Viruset er skadelig 
hvis tispen smittes i svangerskapets tre 
siste uker, eller hvis valpene smittes i 
sine tre første leveuker.  
 
CHV-smittede tisper kan ha døde val-
per i samme kull som de levende val-
pene. Livmorkaken hos disse tispene 
er ofte underutviklet, og har hvite og 
grå felter på overflaten.  
 
Lavt hormonnivå kan også ødelegge 
svangerskapet. Tisper som absorberer 
fosteret har ofte for lav produksjon av 
progesteron i svangerskapets andre må-
ned. Disse kan tilføres progesteron un-
der svangerskapet med gode resultater. 
 
Komplikasjoner under fødselen 
Fødselen er en automatisert prosess 
hos hunden, som styres av instinkt-
handlinger. De fleste hunder vil føde 
på egen hånd uten problemer, men 
noen raser har fremavlede fysiske attri-
butter som gjør fødselen komplisert. 
Brachycephaliske raser må ofte forlø-
ses med keisersnitt, fordi hodeformen 
på valpene gjør naturlig fødsel proble-
matisk. 
 
For de fleste raser er det ingen grunn 
til bekymring. Her er en liste over hva 
man kan holde øye med, som kan være 
tegn på at noe er galt, og at veterinær 
bør kontaktes: 

• Hvis hunden går langt over terminen, 
og det ikke har vært tegn til nedgang i 
kroppstemperaturen, og ingen tegn til 
fødsel. Eller hvis kroppstemperaturen 
har sunket, og det ikke er tegn til førs-
te fase (sammentrekning, utflod).  
 
• Første fase er i gang, men andre fase 
(selve valpingen) uteblir lengre en åtte 
timer. Det kan være en obstruksjon. 
 
• Valpene har ikke kommet ut, men en 
tykk sort eller grønn utflod kommer 
fra åpningen. Dette kan bety at morka-
ken har løsnet fra livmorveggen. 
 
• Det kommer en jevn strøm av friskt 
blod. Dette kan bety at livmoren eller 
fødselskanalen er skadet.  
 
• Hvis det går mere en ca. en time mel-
lom fødselen av valpene, og det fremde-
les er valper inne i tispen. Det kan hen-
de at sammentrekningene ikke er sterke 
nok til å forløse valpen (uterine inertia). 
 
• Hvis hunden viser tegn til ekstrem 
smerte, og ser ut til å være i sjokk, med 
blekt tannkjøtt, rask puls, eller får et 
plutselig dypt fall i temperatur.  
 
Alle disse symptomene er tegn på at det 
er fare på ferde. Hvis du velger å ta 
med hunden til en veterinær, må alle 
valpene som har kommet ut bringes 
med. Valpene kan puttes i en eske, med 
håndklær i bunnen. Hvis du har en var-
meflaske, fyller du den med varmt vann 
(ikke brennvarmt) og legger i bunnen.  
 
Dystocia er en tilstand hvor valpen ikke 
kommer igjennom fødselskanalen. Det-
te kan skyldes at valpen (særlig hodet) 
er meget stort, at valpen ikke er korrekt 
posisjonert, eller at to valper kommer 
inn i kanalen samtidig. Keisersnitt kan 
være nødvendig i slike tilfeller. Veteri-
næren kan i noen tilfeller hjelpe forløs-
ningen ved å dra i valpen når tispen får 
sammentrekning. Hvis to valper kom-
mer inn i kanalen samtidig, kan det 
hjelpe å heve tispens bakdel. Den ene 
valpen glir da ofte inn i livmoren igjen, 
slik at den andre kommer igjennom.  
 
Hvis sammentrekningene ikke er ster-
ke nok til at valpen presses ut, kan 
veterinæren i noen tilfeller tilføre oxy-
tocin. Dette er et naturlig hormon, 
som stimulerer sammentrekningene i 
livmoren. Hvis en eller flere valper har 
kommet ut, vil amming også stimulere 
hunden til å lage sin egen oxytocin. 
 
Etterkomplikasjoner hos valpemor 
 
Tilbakeholdt morkake  
Etter fødselen av hver valp, kommer 
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også morkaken og restene av membra-
nen. Hvis noen av disse blir igjen inne 
i hunden, vil den være utsatt for infek-
sjon. Ethvert tegn på infeksjon etter 
fødselen, som f.eks. puss i utfloden, 
bør rapporteres til veterinæren. Det 
kan bli nødvendig med antibiotika, 
eventuelt kombinert med kirurgisk 
fjerning av morkakerester.  
 
Akutt kalsiummangel  
Dette er en akutt, livstruende sykdom 
(eclampsia) som forårsakes av lavt kal-
siumnivå hos valpemora. Den har fo-
rekommet hos små og mellomstore 
raser når hunden når toppen av bryst-
melkproduksjonen. Den har også fore-
kommet så sent som 45 dager etter 
fødsel. Indikasjoner på sykdommen er 
rastløshet, nervøsitet, pesing, klynking, 
irritasjon, sikling, tap av koordinasjon, 
muskelspasmer, og smerter. Tispen 
blir svært raskt sykere, og i løpet av 
timer eller minutter vil den falle sam-
men og miste bevisstheten. Behand-
lingen innebærer intravenøs tilføring 
av kalsium. Hunden blir raskt bedre 
under behandlingen.  
 
Ironisk nok, så vil bruk av kalsiumtil-
skudd under svangerskapet øke risi-
koen for akutt kalsiummangel. Et lavt 
kalsiumnivå under graviditeten gjør at 
kroppen utvikler sin egen mekanisme 
for uthenting av kalsium fra egne lagre 
i knoklene. Dermed er disse ferdig ut-
viklet når ammingen starter. Hvis det 
er høye kalsiumverdier i blodet under 
svangerskapet, vil ikke kroppen starte 
utvinningen av eget kalsium raskt nok 
når behovet plutselig øker med flere 
hundre prosent etter fødselen. 
 
Infeksjon i melkekjertlene  
Melken lages i melkekjertlene. Disse er 
omringet av et stort antall blodkar som 
tilfører næringen som trengs. Infek-
sjon i melkekjertlene (mastitis) fore-
kommer oftest i den første uken etter 
fødselen. Hunden får feber, mister 
appetitten, og kan forsøke å hindre 
valpene i å suge melk. Brystet blir rødt 
og hovent. Melken som kommer inne-
holder bakterier, og vil ikke se normal 
ut. Behandlingen er antibiotika. Det 
kan være nødvendig å analysere mel-
ken, for å finne hvilken type bakterier 
som forårsaker problemet. 
 
Komplikasjoner hos valpen 
Den nyfødte valpen er i en altricial 
tilstand, som betyr at den krever mye 
stell fra sin mor for å overleve. Kom-
plikasjoner som oppstår de første da-
gene, er vanligvis i forbindelse med å 
amme og/eller å holde seg varm. Val-
pemora vil sørge for alle valpens be-
hov, inkludert å massere genitaliene 

for å utløse avføring. Hvis valpemora 
ikke kan sørge for behovene i tilstrek-
kelig grad, kan dette medføre proble-
mer for valpen.  
 
Nedkjøling  
Valpen kan ikke regulere sin egen 
kroppstemperatur de første to ukene. 
Valpemora holder nøye rede på dette, 
og sørger for å sjekke hver enkelt. Den 
manglende evnen hos valpen skyldes 
lavt kroppsfettnivå, mangel på skjelve-
refleks (som utvikles etter seks-åtte 
dager), svak vasokonstriktiv refleks 
(som trekker sammen blodkar), og stor 
hudoverflate. Hvis valpemora ikke blir 
værende i nærheten av valpene, kan 
kroppstemperaturen deres falle dras-
tisk (hypothermia), og valpen blir ube-
vegelig og puster saktere. Rask oppvar-
ming med ovn, varmeflasker, eller var-
melampe må unngås, fordi valpen er 
like sårbar for overoppheting. Oppvar-
mingen må gå sakte, ved å holde val-
pen inntil kroppen og massere den 
forsiktig.  
 
Manglende næringsopptak  
Som nevnt tidligere, så er den første 
melken (colostrum) svært viktig for 
valpen. Valper som ikke får nok av 
denne de første 12 timene, har betyde-
lig redusert sjanse for å overleve. I 
tillegg til å tilføre valpen antistoffer 
som beskytter den, er melken også 
kilden til væske (vann). For at sirkula-
sjonssystemet skal virke på en tilfreds-
stillende måte, trenger det en betydelig 
væsketilførsel. Mer enn 75 % av val-
pens vekt utgjør flytende væske. Val-
pen dehydreres raskt hvis den ikke får 
ammet. Hvis den av en eller annen 
grunn ikke kan drikke av mora, må 
den tilbys morsmelkerstatning. Dette 
er en nødløsning, og vil ikke tilføre 
valpen immunitetsfremmende agenter 
slik brystmelken ville ha gjort.  
 
Fading puppy syndrome  
Enkelte ganger opplever man at en 
valp bare blir svakere og svakere, og til 
slutt dør før den er 12 uker gammel, 
uten at det er noen åpenbar grunn i 
øyeblikket. Denne får ofte ikke en spe-
sifikk diagnose, og den eksakte dødsår-
saken forblir ukjent. Hvis tilfellet om-
fatter kun en valp, og resten av kullet 
virker friske, skyldes problemet vanlig-
vis en medfødt defekt hos valpen. En 
hundekropp er en utrolig komplisert 
maskin, hvor utallige funksjoner er 
avhengige av hverandre. En svikt i en 
obskur kroppsfunksjon, kan gi en do-
minoeffekt som til slutt dreper valpen. 
Hvis man opplever hele valpekull som 
utsettes for fading puppy syndrome, 
kan feilen ligge hos valpemora. Det 
kan i så fall være verdt et forsøk å 

gjennomføre en obduksjon for å prøve 
å finne den eksakte dødsårsak. Obduk-
sjoner av hunder er dessverre kostbart, 
og blir derfor utført i alt for få tilfeller. 
Dermed sitter vi igjen med overfladis-
ke diagnoser som dette. 
 
De vanligste årsakene til at valpen dør er; 
 Klarer ikke holde på kroppstempera-
turen 

 Parasitter  
 Medfødte defekter  
 Skader påført via sykdom hos mora 
under svangerskapet  

 Infeksjon påført som nyfødt  
 Komplikasjoner under fødsel, oksy-
genmangel  

 Manglende stell fra mora, eller infan-
ticide (mora dreper valpene)  

 Manglende brystmelk 
 
Hvordan se forskjell på kjønn 
Den ferske hundeeieren vil ofte ta feil 
av kjønnet på valpen. Dette skyldes at 
tispevalpene har noe som ser ut som 
en "pung". Dette er naturligvis ikke 
tilfelle, men et utrenet øye kan lett bli 
overbevist. Årsaken er nok også at 
genitaliene på små valper ser annerle-
des ut en på voksne hunder.  
 
Tispevalpene har godt synlig kjønn 
mellom bakbena (som er årsaken til 
feiltakelsen), mens hannhundene har 
genitaliene lengre fremme på magen. 

Tispe 

Hann 
 
Artspreging 
Å artsprege valpene er en viktig opp-
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gave, for at de skal betrakte mennesket 
som en naturlig og ufarlig del av sin 
verden. Artspreging består i å utsette 
valpen for sanseinntrykk, som gjør den 
tillitsfull ovenfor vår art. Hvis valpen 
opplever sin kontakt med mennesket 
som en udelt positiv og premierende 
opplevelse som liten valp, er forutset-
ningene til stede for at den vil opptre 
stabilt og vennlig mot oss videre i livet.  
 
Ved å behandle valpen rolig og venn-
lig, vil den preges av dette. Ved å herje, 
kaste baller, og leke i høyt tempo, vil 
den preges av dette (og automatisk øke 
adrenalinnivået). Hvis du gir valpen et 
spark når den har tisset på gulvet, vil 
den preges av dette, og så være på vakt 
ovenfor deg (og andre) i fremtiden.  
 
Den grunnleggende holdningen hun-
den skal ha til mennesker generelt, og 
deg spesielt, læres nå. Ved å ha dette 
på minnet, kan vi faktisk forme dette 
levende vesenets betraktning av tilvæ-

relsene til noe positivt. 
 
Det er ikke bare til mennesker hunden 
bør artspreges. Andre aktuelle arter er 
f.eks. katter, marsvin, undulaten, små-
barn, støvsugere, biler, badebaljen, 
osv. Valpen vil merke seg din holdning 
til ting. Husk: Rolig, selvsikker, be-
stemt, vennlig. 
 
Ettersom valpene vokser til, vil du 
merke en stadig økende skarphet fra 
valpemora ovenfor valpene. Det vil 
komme irettesettelser som kan virke 
skremmende brutale. Knurring, glef-
sing, dra rundt etter nakkeskinnet, jage 
dem fra matfatet osv. Oppdrettere tror 
ofte at dette skyldes at valpemora er lei 
av valpene, og fjerner dem for å be-
skytte dem, eller for å la mora få hvile. 
Dette kalles antropomorfisme, som 
betyr at vi glemmer at hunden har en 
egen psykologi, og tillegger den men-
neskelige reaksjoner og egenskaper. 
Mora oppfører seg ikke slik fordi den 

er lei av valpene, men for å oppdra 
dem. Valpene skal lære at de ikke er 
verdens herskere, og kan gjøre som de 
vil. Dette er et svært viktig element for 
hundens fremtidige holdning til andre 
individer, og bør ikke hindres.  
 
Først ved åtte ukers alder, må vi overta 
oppdragelsen helt (fra valpemora). Mora 
vil instinktivt oppdra valpen videre hvis 
vi ikke overtar, med holdninger den ville 
ha bruk for i naturen, som f.eks. egenrå-
dighet og skarpe reaksjoner. Dette er 
holdninger valpen ikke trenger å lære 
når den skal leve et harmonisk liv i en 
barnefamilie. Dermed setter vi strek for 
valpemoras påvirkning. Mennesket er 
heretter valpemor. ■ 

Du må gjerne kopiere eller gjengi denne artikke-

len. Kildereferanse: https://skienhundeskole.no/

artikler/paring_valping.html 

Foto: Monica A. Sundset. 
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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 540 pr kalenderår. 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 590 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. 

Alfstad, Harald von Krogh 4755 Hovden i Stesdal 
Askevold, Lene 3960 Stathelle 
Aune, Terje 9334 Øverbygd 
Berger, Therese 9171 Longyearbyen 
Bjørnstad, Per Ole 3046 Drammen 
Brovold, Helene Tabel 7549 Tanem 
Cowell, Emma Louise 9545 Langfjordbotn 
Einarsen, Silje 3946 Porsgrunn 
Ejme, Susanne 3946 Porsgrunn 
Espeseth, Lars 5314 Kjerrgarden 
Hagen, Isabelle Ullenes 6817 Naustdal 
Helgesen, Isabell 8056 Saltstraumen 
Haugen, Asbjørn Laukholm 2429 Tørberget 
Kay-Kujawski, Peter 9545 Langfjordbotn 
Krogh, Hege Beate Ask 3618 Skollenborg 
Kjerpeseth, Carina Vivelid 5310 Hauglandshella 
Larsen, Anne-Therese 1813 Askim 
Larsen, Marit 8255 Røkland 
Liljeroos, David 5211 Os 
Lindgren, Maria 0286 Oslo 

Moe, Morten 9336 Rundhaug 
Moen, Karoline 7036 Trondheim 
Mæland, Adelheid 9171 Longyearbyen 
Nicolaisen, Nina Merete 4735 Evje 
Nilsen, Hege 4230 Sand 
Nordgaard, Gøril 7025 Trondheim 
Olstad, Kari S. 3960 Stathelle 
Prom, Morten 1366 Lysaker 
Reinsviki, Jan Einar 3895 Edland 
Ringsby, Mona E 1570 Dilling 
Rohde, Hilde 5261 Indre Arna 
Romero, Albert 4077 Hundvåg 
Stachowiak, Marta 5161 Laksevåg 
Steinsheim, Siren 7340 Oppdal 
Syrdal, Monica 0275 Oslo 
Sørlien, Stine Agnethe 2677 Nedre Heidal 
Takarautio, Auli Maria 9105 Kvalsøya 
Øen, Knut Erling 0275 Oslo 
Øvre, Aleksander 0014 Tromsø 

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 
10.04.2016 har NSHK 500 medlemmer fordelt på alle typer kategorier; hovedmedlem, husstandsmedlem, fami-
liemedlem, juniormedlem, æresmedlem og utenlandske medlemmer. 

Foto: Per Sverre Simonsen. 



52 

HUSKYBLADET 1/2016 

TEKST: JON G. HOV (BSCABT) 

Antropomorfisme betyr å tillegge det 
som ikke er menneskelig, menneskeli-
ge egenskaper. 
 
Vi er kanskje ikke alltid klar over det, 
men de fleste av oss menneskeliggjør 
hunden. 
 
Vi liker å tro at hunden forstår alt vi 
sier til den, og vi tillegger den ofte 
menneskelige egenskaper som sjalusi, 
omsorg og skamfullhet. Hundehold og 
hundeoppdragelse har forandret seg 
mye de siste årene, og hundens liv lik-
ner mer og mer på våre. I USA viser 
undersøkelser at tre av fire amerikans-
ke hundeeiere ser på hunden sin som 
et barn. Er det å tillegge hunden men-
neskelige egenskaper skadelig for hun-
den eller ikke? 
 
I følge forskere er stadig flere i sam-
funnet single, barnløse eller ensomme 
– og her fyller hundene et tomrom. 
Det kan være noe av årsakene til at vi 
menneskeligjør våre firbente. I 2004 
gjorde American Animal Hospital As-
sociation en undersøkelse der ameri-
kanske hundeeiere svarte slik: 
 
• 50 prosent ville ta med hunden/katt 
på øde øy fremfor familiemedlemmer! 
• 80 prosent sa at selskap var hoved-

grunnen til at de eide en hund. 
• 72 prosent at det å kunne kose med 
hunden var hundens viktigste egen-
skap. 
• 79 prosent kjøpte bursdagsgave til 
hunden sin. 
• 33 prosent snakket med hunden på 
telefon. 
 
Det er naturlig å tenke at hunden er et 
substitutt for en manglende kjernefa-
milie. Hunden blir overøst med godhet 
i håp om at den vil gjengjelde denne 
godheten? Slik er dessverre ikke hun-
den konstruert. En hund vil alltid være 
en hund og ikke et menneske. Det er 
vi som må tilpasse oss hundeverdenen, 
fordi hunden aldri vil tilpasse seg oss. 
 
I mange år har jeg jobbet i forskjellige 
hundemiljøer, deltatt på ulike semina-
rer både i inn og utland, og ikke minst 
jobbet med mange forskjellige hunde-
eiere! Det er utrolig fasinerende å opp-
leve hvor store forskjeller det er på 
holdningene hundeeiere har til hunde-
ne sine. Jeg husker spesielt en hunde-
eier på et dressurkurs som jeg holdt 
for noen år siden, som fortalte etter et 
foredrag at det å stille krav og sette 
grenser for hunden ikke lå til hans per-
sonlighet. Jeg prøvde å forklare at det 
er vi som må tilpasse oss den hunden 
vi har, fordi hunden er en superegoist, 

og den er kun opptatt av å legge for-
holdene best mulig til rette for seg 
selv. Det er ofte store kunnskaps-
mangler hos hundeeier som er årsak til 
atferdsproblemer. Ofte klarer ikke en 
hundeeier å gjøre det som er nødven-
dig for å få en veltilpasset hund, fordi 
han/hun ofte tar mer hensyn til seg 
selv og sin egen menneskeliggjøring av 
hunden! 
 
Hunden er et flokkdyr 
Med en flokk mener vi en gruppe dyr 
som holder sammen av forskjellige 
årsaker. Men det er ikke nok å si at en 
gruppe dyr av samme art, til samme 
tid, på samme sted, er en flokk. I en 
ulveflokk er det sterke bånd mellom 
medlemmene. Ukjente eller andre av 
samme art blir ikke automatisk aksep-
tert når de møter flokken. Det å bli 
akseptert skjer først etter flere ritualer 
og seremonier. For å tilpasse seg mil-
jøet har dyrene blitt tvunget til å sam-
arbeide for å overleve, og de som best 
klarer å samarbeide har størst sjanse 
for å videreføre sine gener. Dyr som 
skal leve i en flokk har utviklet særlige 
karakteristikker for å kunne kommuni-
sere godt og løse konflikter på en trygg 
måte. En flokkstruktur er basert på 
dominans og et underlegent forhold 
opprettholdt av ritualiserende atferd. 

 
Foto til venstre og over: Kristin H. Lereng. 
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Hvorfor ser hunden på mennesker 
som sosiale partnere – og er hun-
den lojal?  
Hunden fungerer godt med mennesker 
på grunn av domestiseringen og preg-
ningen. Domestisering er den proses-
sen hvor et vilt dyr blir tamt. Domesti-
sering skjer som regel ved å fange ville 
dyr og avle selektivt på de dyr med 
bestemte egenskaper som man ønsker 
å fremelske. Pregningen på mennesker 
må foregå innen de 7 første ukene av 
valpens liv. Blir ikke hunden preget på 
mennesker vil den alltid være sky, og 
den vil ikke fungere tilfredsstillende i 
vårt samfunn. Pregningen blir aldri 
helt borte, men den kan svekkes be-
traktelig ved at hunden over en lang 
periode ikke har kontakt med mennes-
ker. Hunden vil dermed bli mer «vill». 
En hund er ikke lojal! Kommer hun-
den i et nytt miljø hvor den preges på 
en ny eier, knytter hunden seg til den 
nye eieren, og glemmer den gamle.  
 
Helsegevinst og glede  
Selv om menneskeliggjøring av hunden 
i mange sammenhenger skaper proble-
mer, er det også nyttig for samfunnet på 
mange måter. Forskere sier at bruk av 
dyr i terapi har vist seg å gi god effekt, å 
eie en hund gir gode helsegevinster, 
stressdemping, barn som vokser opp 
med dyr modnes raskere og har mindre 
allergi. Hunden kurerer ensomhet – er 
godt selskap og gir mye glede. 
 
Alle som har hund menneskeliggjør 
hunden til en viss grad. Problemene 
oppstår i de tilfeller hvor det blir glemt 
at hunden er et rovdyr, flokkdyr og i 
de tilfeller hvor eier ikke vil ta innover 
seg realitetene over hva en hund er. Så 
lenge vi er klar over menneskeligjø-
ringen og klarer å behandle hunden 
som en hund, er ikke menneskeligjø-
ring skadelig for noen parter. ■ 
 
Litteratur: Abrantes R. 2006 Hun-
desprog , Borgen forlag 

Dens struktur er avhengig av art, indi-
vider, tilgjengelige ressurser, gruppens 
sammensetning, og miljøet. 
 
I menneske/hund-flokken er det vår 
oppgave å skape trygget og gode ram-
mer. Å la hunden få lov til å gjøre det 
den vil når den vil, er ikke å vise god 
omsorg. Vi må ta rollen som den sty-
rende. Det er vi som skal kontrollere 
attraktive ressurser. Godhet og om-
sorg er viktig, men dette må samtidig 
kombineres med regler og grenser. 
Spesielt i de årene da jeg jobbet med 
alle hunderaser, opplevde jeg ofte at 
hundeier ikke ville si NEI til hunden, i 
frykt for at regler og konsekvenser 
ville gjøre at hunden skulle bli lei seg. 
En slik behandling av hunden står i 
sterkt kontrast til hvordan hundene 
behandler hverandre. 
 
Altruisme – kan dyr handle på en 
slik måte at det tjener andre? 
Altruisme dreier seg om å handle på en 
slik måte at det tjener andre. Altruisme 
er altså det motsatte av egoisme. Kan 
for eksempel hunder utføre handlinger 
som ikke er formålstjenlig for den? 
Flere vil hevde at dette er mulig. Hvis 
vi definerer begrepet altruisme, som en 
uegoistisk handling som på kort sikt 
ikke gagner individet, kan vi finne flere 
eksempler på slik atferd. Når for ek-
sempel tispa viser omsorg for valpene 
sine, mottar hun ikke noen fordel av 
det arbeidet akkurat i øyeblikket. Noen 
teorier mener derimot at slik uegoistisk 
atferd er genetisk egoistisk atferd. Når 
foreldre ofrer seg for avkommet sitt, 
er det en egoistisk handling fordi for-
eldre sender videre femti prosent av 
genene sine til avkommene. Denne 
teorien forklarer også hvorfor foreldre 
er villige til å ofre mer for eget avkom 
enn for andre slektninger. I dyreverde-
nen handler alt om overlevelse. I hun-
deflokken for eksempel er det ingen 
som går rundt å synes synd på hver-
andre. Dette ser vi tydelig i forbindelse 
med matsituasjoner hvor alle kjemper 
for sitt. Hunden er derfor i en men-

neskefamilie kun opptatt av å legge 
forholdene til best mulig til rette for 
seg selv.  
 
Ønsker hunden «å samarbeide med 
oss»? 
Fra hundens ståsted handler alt om 
overlevelse – ikke om å tilfredsstille 
andre. For eksempel i jakthund – og 
tjenestehundmiljøer sier vi ofte at en 
hund er mer samarbeidsvillig enn 
andre, eller at hunden ønsker å samar-
beide med oss. Hvis vi fra et atferds-
analytisk ståsted analyserer situasjonen, 
ser vi at hunden utfører atferder på 
grunn av konsekvensene atferden får. 
Hunden utfører altså atferden fordi 
den mottar belønning eller straff. Fra 
et vitenskapelig ståsted blir det feil å 
hevde at hunden utfører en atferd 
fordi eieren «bestemmer det» eller at 
en hund er en bedre jakt – eller tjenes-
tehund fordi den ønsker å samarbeide. 
Det er hundens individuelle egenska-
per i forhold til mentalitet og jaktin-
stinktet som avgjør hvordan hunden 
oppfattes som lett trenbar eller ikke. 
Hunden har ikke en egen egenskap 
som innebærer hvor mye eller lite den 
ønsker å tilfredsstille andre. 
 
Holdningene til dyr er ofte er resul-
tat av den kulturen vi er vokst opp 
med! 
Jeg spør ofte våre kurselever om de 
har tenkt over at hunden er et dyr på 
lik linje som andre dyr? Vi klassifiserer 
og forskjellsbehandler dyr som et re-
sultat av den kulturen vi er vokst opp 
med. For noen er det helt unormalt at 
hunden skal være med inn i boligen 
hvor mennesker bor, men for andre er 
det en selvfølge at hunden skal være 
med opp i sengen om natten. En hun-
deeier som skal på middagsbesøk til 
noen venner, kan for eksempel bli per-
sonlig fornærmet hvis han får beskjed 
om at hunden ikke er velkommen inn i 
huset. En annen hundeier ville kanskje 
ikke tenkt tanken på å dra med seg et 
dyr inn i en annens hjem. 
 

Hunden er et utpreget flokkdyr med meget godt utviklede evner til å samarbeide innad og 
med menneske. Dette har menneske utnyttet til sin fordel i uminnelige tider for eksempel 
til både trekk og jakt. Men vi må være den styrende! Foto: Eveline Koch. 

Hunden er et flokkdyr, og innad i flokken 
finnes det regler og grenser for oppførsel 
individene i mellom. Dette opprettholdes 
ved ulike dominans- og 
underkastelsesritualer. Foto: Kristin 
Lereng. 
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Vakre Luna til Tora og Viggo Jørgensen. Foto Veronica Strand. 

TEKST: VERONICA STRAND. FOTO: VERONICA STRAND OG STINE OPPEGAARD. 
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Ny klasse 
Nytt på årets vintersamling var klassen 
Nordisk Stil. Nordisk stil går ut på at 
hunden drar pulk, enten med ekstra 
vekt i, eller obligatorisk utstyr. Bak 
pulken går deltakeren på ski. I denne 
klassen er det mulig å få meritert hun-
dene, men da stilles det krav til et mi-
nimum på tre startende deltakere. I år 
var det bare en deltaker påmeldt og det 
var Daniel Fellmann med sin hund 
Storm. De gjennomførte 2 x 22 km på 
tiden 4 timer og 4 minutter. 
 
Forsekk til besvær 
Fredagens løp foregikk uten noen dra-
matikk, mens det på lørdag dukket 
opp en sekk med Appetitt valpefor i 
løypa. Den skapte besvær for de fleste 
som gikk 2 og 5 mila, og verst var det 
for Lina Stappetorp sine hunder som 
rakk å få i seg så mye mat at de etterpå 
kastet opp. Det gikk heldigvis bra med 
hundene, og forsekken ble fjernet før 
deltakerne kom ned samme vei. Hvor-

dan forsekken i utgangspunktet hadde 
havnet i løypetraseen er fortsatt et 
mysterium. 
 
Sjarmoffensiv 
Årets sjarmoffensiv på samlingen tok 
de fire valpene som kommer fra Sibe-
rian Sleddogs seg av. Spesielt mye opp-
merksomhet fikk lille Saga til Anita 
Farstad som både var med på kjøremø-
te torsdag kveld, og som satt trygt inni 
kjeldressen til matmor og så på når 
artsfrendene hennes stod på startstre-
ken fredag og lørdag formiddag. Ver-
ken liten eller stor klarte å holde fingre-
ne unna denne lille søte krabaten. 
 
Foredrag 
Fredag kveld hadde vi besøk av Yvon-
ne og Kenneth Dåbakk fra nettopp 
Siberian Sleddogs. Yvonne holdt et 
spennende og informativt foredrag om 
livet deres i Alaska hvor de bodde 2 år i 
en liten hytte på 20 kvm, om trening og 
deltagelse i Iditarod og om utfordringe-

ne før og under løpet. Hun fortalte 
også om deres møte med befolkningen 
i Sibir, om chucotka-hundene og hvor 
stor variasjon det er blant disse. 
 
Dramatikk 
Som tradisjon tro ble det også i år delt 
ut en reinsdyrstek til en person som i 
løpet av samlingen har utmerket seg på 
et eller annet vis. I år ble den tildelt 
Per Øyvind Teige (som kjører for Tore 
Hunskår) for å ha skapt et dramatisk 
øyeblikk da spannet hans rett etter 
start tok styringen i egne hender og 
satte kursen mot en Drever som gikk 
tur sammen med sin eldre herre. Til 
tross for en liten avstikker på jordet, 
endte det hele godt. Dreveren lever i 
beste velgående og Teige vant 8-
spanns klassen med over en times 
margin til nummer to. 
 
Erfaringer og nye bekjentskap 
Personlig har samlingen ført til ny er-
faring, mer lærdom om avlslinjer og 
hunder, flere nye bekjentskaper og et 
ønske om å utvide flokken betraktelig. 
Så får tiden vise om det blir to-spann 
på oss neste år, i stedet for å kjøre med 
bare en hund hver. ■ 

Klubbens årlige vintersamling gikk av stabelen 25-28 februar, og var også 
i år en veldig trivelig og sosial samling. I motsetning til i fjor var det i år 
nok snø og derfor bedre forhold i alle løypene. 10 km kunne igjen legges 
langs elva, og to og fem mila slapp å kjøre på is og lyng.  

Veronica Strand. 

Daniel Fellmann, eneste nordiskkjører. Rigmor Rønning Myrvang. 

Per Øyvind Teige. 

Morten Bjørgvik. Astrid Tomtum. 
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Kioskansvarlig Johanne Ranem Rønsdal. 

Rolv Herstad. 

Johnny Blingsdalen. 

Kenneth Monsen. Elias Røer og Kasper Snellingen. 

Tim Kroeze. 

Viggo Jørgensen og Daniel Fellmann disku-
erer pulk. Foto: Veronica Strand. Cecilie Husebø-Isaksen. 

Lasse Larsen. Hans Petter Lønning. 

Philip Røer. Vegard Eikevik. 
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Plass Navn Løpstid Diff Gj.snitt Løpstid Diff  Gj.snitt Total Total  Total 
     del 2 del 2 del 2 løpstid Diff Gj.snitt 
 
Slede 8-spann C, Senior, 100 Km 
1 ............Per Øyvind Teige................ 2:49:43 .......   .................17,7..... 2:52:43 ......  ................ 17,4 ............ 5:42:26 ...........   ........................ 17,5 
2 ............Rigmor Rønning Myrvang .. 3:26:09 ....... 36:26 .........14,6..... 3:21:55 ...... 29:12 ....... 14,9 ............ 6:48:04 ........... 1:05:38 ............. 14,7 
3 ............Elin Torp ............................ 3:24:06 ....... 34:23 .........14,7..... 3:31:18 ...... 38:35 ....... 14,2 ............ 6:55:24 ........... 1:12:58 ............. 14,4 
4 ............Oda Ingstad ....................... 3:47:33 ....... 57:50 .........13,2..... 3:41:55 ...... 49:12 ....... 13,5 ............ 7:29:28 ........... 1:47:02 ............. 13,3 
5 ............Astrid Tomtum .................. 4:15:28 ....... 1:25:45 ......11,7..... 4:46:42 ...... 1:53:59 .... 10,5 ............ 9:02:10 ........... 3:19:44 ............. 11,1 
6 ............Tim Kroeze ......................... 4:43:57 ....... 1:54:14 ......10,6..... 4:49:07 ...... 1:56:24 .... 10,4 ............ 9:33:04 ........... 3:50:38 ............. 10,5 
 
Slede 8-spann C, Senior, 44 Km 
1 ............Kenneth Monsen ............... 1:05:27 .......   .................20,2..... 1:06:52 ......  ................ 19,7 ............ 2:12:19 ...........   ........................ 20,0 
2 ............Runar Golimo Simonsen .... 1:10:27 ....... 5:00 ...........18,7..... 1:08:48 ...... 1:56 ......... 19,2 ............ 2:19:15 ........... 6:56 .................. 19,0 
3 ............Anne-Katrine Kroken ......... 1:19:06 ....... 13:39 .........16,7..... 1:19:25 ...... 12:33 ....... 16,6 ............ 2:38:31 ........... 26:12 ................ 16,7 
4 ............Svein Dufseth .................... 1:18:25 ....... 12:58 .........16,8..... 1:20:20 ...... 13:28 ....... 16,4 ............ 2:38:45 ........... 26:26 ................ 16,6 
5 ............Lina Stabbetorp  ................ 1:21:31 ....... 16:04 .........16,2..... 1:31:54 ...... 25:02 ....... 14,4 ............ 2:53:25 ........... 41:06 ................ 15,2 
6 ............Morten Bjørgvik  ................ 1:30:42 ....... 25:15 .........14,6..... 1:42:20 ...... 35:28 ....... 12,9 ............ 3:13:02 ........... 1:00:43 ............. 13,7 
 
Slede 6-spann C, Senior, 44 Km 
1 ............Philip Røer  ........................ 1:19:41 ....... 0:19 ...........16,6..... 1:17:26 ......  ................ 17,0 ............ 2:37:07 ...........   ........................ 16,8 
2 ............Johnny Blingsdalen ............ 1:19:22 .......   .................16,6..... 1:18:36 ...... 1:10 ......... 16,8 ............ 2:37:58 ........... 0:51 .................. 16,7 
3 ............Anne Spangen ................... 1:33:03 ....... 13:41 .........14,2..... 1:25:50 ...... 8:24 ......... 15,4 ............ 2:58:53 ........... 21:46 ................ 14,8 
4 ............Lasse Larsen....................... 1:29:08 ....... 9:46 ...........14,8..... 1:30:38 ...... 13:12 ....... 14,6 ............ 2:59:46 ........... 22:39 ................ 14,7 
5 ............Martin Degens ................... 1:31:20 ....... 11:58 .........14,5..... 1:31:09 ...... 13:43 ....... 14,5 ............ 3:02:29 ........... 25:22 ................ 14,5 
6 ............Turid Aandalen Lindberg ... 1:37:58 ....... 18:36 .........13,5..... 1:53:49 ...... 36:23 ....... 11,6 ............ 3:31:47 ........... 54:40 ................ 12,5 
 
Nordisk 1 hund C, Senior, 44 Km 
1 ............Daniel Fellmann ................. 2:04:17 .......   .................10,6..... 2:00:00 ......  ................ 11,0 ............ 4:04:17 ...........   ........................ 10,8 
 
Slede 4-spann C, Senior, 20 Km 
1 ............Atle Eikevik ........................ 21:57 ..........   .................27,3..... 21:34 .........  ................ 27,8 ............ 43:31 ..............   ........................ 27,6 
2 ............Andrine Bordvik Alhaug ..... 23:19 .......... 1:22 ...........25,7..... 24:17 ......... 2:43 ......... 24,7 ............ 47:36 .............. 4:05 .................. 25,2 
3 ............Viggo Jørgensen ................ 27:27 .......... 5:30 ...........21,9..... 27:12 ......... 5:38 ......... 22,1 ............ 54:39 .............. 11:08 ................ 22,0 
4 ............Jo Arne Brustugun ............. 30:43 .......... 8:46 ...........19,5..... 29:51 ......... 8:17 ......... 20,1 ............ 1:00:34 ........... 17:03 ................ 19,8 
5 ............Cecilie Husebø-Isaksen ...... 34:15 .......... 12:18 .........17,5..... 31:30 ......... 9:56 ......... 19,0 ............ 1:05:45 ........... 22:14 ................ 18,3 
6 ............Terje Dietrichson ............... 34:01 .......... 12:04 .........17,6..... 33:50 ......... 12:16 ....... 17,7 ............ 1:07:51 ........... 24:20 ................ 17,7 
 
Slede 4-spann C, Junior, 20 Km 
1 ............Adrian Myrvang ................. 29:41 ..........   .................20,2..... 0:30:51 ......  ................ 19,4 ............ 1:00:32 ...........   ........................ 19,8 
 
Snørekjøring 1 hund C, Senior, 20 Km 
1 ............Hans Petter Lønning .......... 32:18 .......... 0:00:33 ......18,6..... 31:11 .........  ................ 19,2 ............ 1:03:29 ...........   ........................ 18,9 
2 ............Veronica Strand ................. 31:45 ..........   .................18,9..... 32:02 ......... 0:51 ......... 18,7 ............ 1:03:47 ........... 0:18 .................. 18,8 
3 ............Mariska Kroeze .................. 54:04 .......... 0:22:19 ......11,1..... 52:31 ......... 21:20 ....... 11,4 ............ 1:46:35 ........... 43:06 ................ 11,3 
 
Snørekjøring 1 hund C, Junior, 20 Km   
1 ............Johanne Ranem Rønsdal ... 39:18 ..........   .................15,3..... 39:52 .........  ................ 15,1 ............ 1:19:10 ...........   ........................ 15,2 
 
Snørekjøring 2 hunder C, Senior, 20 Km 
1 ............Stein Inge Rønning............. 28:54 ..........   .................20,8..... 27:54 .........  ................ 21,5 ............ 56:48 ..............   ........................ 21,1 
2 ............Rolv Herstad ...................... 36:21 .......... 0:07:27 ......16,5..... 35:59 ......... 8:05 ......... 16,7 ............ 1:12:20 ........... 15:32 ................ 16,6 
 
Slede 2-spann C, Junior, 20 Km 
1 ............Vegard Eikevik ................... 29:11 ..........   .................20,6..... 28:39 .........  ................ 20,9 ............ 57:50 ..............   ........................ 20,7 

Terje Dietrichson. Runar Golimo Simonsen. 

Marta ønsker velkommen til samling. Turid Aandalen Lindberg Adrian Myrvang. 
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Årets vintersamling på snø gikk i 
tradisjon tro av stabelen på Grimsbu 
Turistsenter i Folldal med Tove som 
vertinne og hennes gode medhjelpe-
re mor og bror. I tillegg til at det ble 
en veldig hyggelig samling sørget 
Arrangementskomiteen for et posi-
tivt bidrag til klubbens økonomi. 
 
Tusen takk til Yvonne Dåbakk 
I år hadde vi besøk av Yvonne Dåbakk 
på fredagskveld. Mange fikk med seg 
dette, og det ble en god stemning nede i 
kjellern på Grimsbu. Hun fortalte, viste 
bilder og video fra sin «ekspedisjon» til 
Canada og deltagelse i Idita-
rod. Absolutt til stor inspirasjon til 
mange i salen som satt med noe drøm-
mende blikk. 
 
Kiosken åpnet tidlig! 
I år var det Johanne Rønsdal som var 
«kioskgeneral» - og hun fikk god hjelp 
fra flere av samlingens yngre deltagere. 
Fredag og lørdag var kiosken åpen fra 
tidlig morgen for kaffetørste hundekjø-
rere og publikum. Vaffeljernet ble var-
met opp og nydelig vaffellukt spredte 
seg i startområdet. Det tok ikke lang tid 
før mange koste seg med både vafler 
og wienerpølser. Kiosken er et sam-
lingspunkt og det er veldig hyggelig 

gjennom dagen.  
Eneste som ikke var bra, var at Line 
Løw hadde et stygt fall foran kiosken – 
trappen foran kiosken var veldig glatt. 
Det endte dessverre med en albue ut av 
ledd og et besøk på Tynset Sykehus og 
sykemelding i flere uker. 
 
Loddsalg over all forventning! 
Med utrolig god hjelp fra alle barna, ble 
det rekordsalg av lodd i år – kjempegøy 
syntes barna som stadig kom og ba om 
flere loddbøker. Selve utlodningen gikk 

bra, med sterk konkurranse blant barna 
om hvem som kunne få velge hvilken 
premie som skulle loddes ut, lese opp 
vinnerlodd og dele ut premien. Hektisk, 
men gøy!. 
 
Tusen takk til alle som bidro til en fin 
gjennomføring av samlingen, store som 
små, i kiosken og som loddselgere. 
 
Asker, 19. mars 2016 
for Arrangementskomiteen  
Kristin Ranem Rønsdal, leder 

Liten og stor hilser på valpen til Anita Farstad. Foto Veronica Strand 

Stein Inge Rønning. Adrian Myrvang. 

Ingrid Jutta Høvik. 

Elin Torp og Oda Ingstad 

Jo Arne Brustugun. Tone Beate Hansen. 
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Kanskje noen andre har sendt inn bilder av Per 
Øyvind Teige, og fra foredraget med Yvonne 
Dåbakk, som kan brukes i artikkelen? 

REKRUTTLØPET 
 
Plass Navn Løpstid Diff Gj.snitt 
Slede 6-spann C, Senior, 10 Km 
1........... Ingrid Jutta Høvik ........... 29:08 .........  ................ 20,6 
2........... Bodil Dyhre .................... 31:59 ......... 2:51 ......... 18,8 
3........... Tone Beate Hansen ........ 41:30 ......... 12:22 ....... 14,5 
 
Slede 4-spann C, Senior, 10 Km 
1........... Stein Inge Rønning ......... 30:53 .........  ................ 19,4 
2........... Kristin Ranheim Rønsdal 36:13 ......... 5:20 ......... 16,6 
 
Slede 2-spann C, Junior, 10 Km 
1........... Kasper Snellingen ........... 43:26 .........  ................ 13,8 
2........... Elias Røer ....................... 45:23 ......... 1:57 ......... 13,2 

Kristin Ranem Rønsdal. 

Bodil Dyrhaug. 

Martin Degens. 

Svein Dufseth. 

Atle Eikevik. 

Mariska Kroeze. 

Andrine Alhaug. 

Anne Spangen. 

Anne-Katrine Kroken 
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BARNELØPET C, JUNIOR, 0,5 KM 
 
Plass Navn Tid 
1 .......... Nora Emelie Günther ........... 1:32 
1 ......... Marta Monsen ..................... 1:51 
1 ......... Frida Alhaug Røer ................. 1:53 
1 ......... Oliver R. Myrvang ................ 1:59 
1 ......... Jan Monsen .......................... 2:02 
1 ......... Ingvild Eikevik....................... 2:03 
1 ......... Henrik K. Eneberget ............. 2:05 
1 ......... Mia Husebø-Isaksen ............. 2:36 
1 ......... Odin Günther ....................... 3:00 
1 ......... Ronja Husebø-Isaksen .......... 3:02 
1 ......... Smilla Jørgensen .................. 4:00 
1 ......... Live Kroeze ........................... 4:03 

Nora Emelie Günther blir intervjuet. 

Forsekken som skapte trøbbel i løypa. 
Foto: Veronica Strand. 

Marta Monsen. 

Jan Monsen. Nora og Odin Günther. 

Ingvild Eikevik. Ronja Husebø-Isaksen. 

Smilla Jørgensen. Henrik K. Eneberget. 

Frida Alhaug Røer. 

Oliver R. Myrvang. Live Kroeze. Mia Husebø-Isaksen. 
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I Huskybladet Registreringsnr 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 
4/2015 ............. NO44133/10 ........ Nay-La-Chee’s Lava Goshe ............................................... Irene Borgen 
4/2015 ............. NO33744/10 ........ Ulveheia’s Nusse .............................................................. Irene Borgen 
1/2016 07768/05 ............. Arnold S ........................................................................... Line M. Løw 
1/2016 NO33740/10 ........ Ulveheia’s Filifonka .......................................................... Line M. Løw 
 17391/06 ............. Cobby Lillefot ................................................................... Johanne Sundby 
 19629/07 ............. Freia ................................................................................. Line M. 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 
 NO49635/09 ........ Mel .................................................................................. Gro Britt Skarseth 
 NO46069/13 ........ Zarya ................................................................................ Tone B. Hansen 
 FI52838/12 .......... Kefeus Iridium.................................................................. Tone B. Hansen 
 NO44136/10 ........ Nay-la-chee’s Lava Gihli ................................................... Irene Borgen 
 
 

Vi oppfordrer alle med hunder som har oppnådd kravene til 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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N TCH ARNOLD S Presentasjon 
av N TCH 

sesong), har gått en rekke 
mellomdistanseløp og kom til meg 
som 5-åring. Da ble han omskolert til 
sprinthund. Han var meget rask selv 
om han hadde startet sin karriere som 
lang- og mellomdistansehund. Arnold 
var en rask, hardtarbeidendetrekkhund 
med mye kraft, skikkelig stamina og 
utholdenhet, og jeg kommer alltid til å 
savne han på spannet. Han var 
imidlertid ingen leder, bortsett fra på 
ruskevær i fjellet da vi skulle over noen 
åpne bekker i 26 minus. Han var den 
eneste av mine daværende hunder som 
ville gå over bekken når det var så 
kaldt. Så han var kanskje litt dum. 
 
Negative sider 
Arnold hadde få negative sider. Han 
hadde en del lyd i seg, og han gikk ikke 
som leder. Ganske slitsom i løpetiden, 
kunne rive ned gjerde etc. 
 
Meritter – kun egne 
VM Hamar 2011; (7/10) 
Åpen NM 2011; (17/21), nest beste 
SH-spann 
NSHKs Vintersamling 2010; 1/6 
Hamar Hundekjørerfestival 2009 2/5 
 
Avkom: Arnold har ingen avkom, 
dessverre. 

Kjønn: Hannhund 
Høyde: 62cm 
Vekt: 25 kg  
Født: 18.6.2003 
 
Oppdretter: Hans Christian Ørjestad 
Eier: Line M. Løw 
 
Litt om hundene bak 
Arnold har meget gode hunder i hvert 
ledd bakover. Både mor og far er 
beskrevet som meget gode av flere 
kjørere. Vargteam’s Fredrik og 
Vargteam’s Tine var en kombinasjon 
som ga veldig gode lederhunder som i 
tillegg var raske og utholdende. Hans 
Christian Ørjestad gjorde denne 
kombinasjonen tre ganger og fra disse 
tre kullene har det kommet knallgode 
hunder og mange ledere som har 
bidratt sterkt på mange spann – særlig 
innen langdistanse og mellomdistanse. 
Kan blant annet nevne kjørere som 
Tore Hunskår, Tom Arne Kristiansen, 
Johanne Sundby og Trond Hansen. 
Mor til Arnold; Foxy er stammoren til 
mange av hundene til Tore Hunskår. 
Gaul, en onkel, var stamfar til Tom 

Arne Kristiansens Femundspann som 
ble nr 9 i 2006. Racer, søster til Arnold 
har bidratt sterkt til spannet til 
Johanne Sundby, og vært brukt i avl av 
en rekke andre kjørere som Polarbreen 
kennel, Tore Hunskår og Yvonne 
Dåbakk. 
 
Gemytt 
Arnold hadde et meget godt gemytt. 
Snillere hannhund tror jeg ikke jeg har 
hatt, hverken før eller siden. Han var 
imidlertid allikevel sjefen i flokken og 
satte unge brushoder på plass dersom 
deres voldsomme lek med hverandre 
eskalerte og kunne utarte seg til noe 
mer.  
 
Pels og kroppsbygning 
Arnold hadde utmerket polar pels og 
kroppsbygning. Han var litt stor men 
løp lett med gode bevegelser. Gode 
poter, ekstremt god matlyst, ekstremt 
god matlyst og ekstrem god 
metabolisme. Selv om han lenge var 
den største hunden i flokken klarte 
han seg godt på tisperasjon… Pleide å 
fleipe med at han la på seg av en 
fòrkule. 
 
Egenskaper som trekkhund 
Arnold flyttet inn og ble en 
«Huskyvillehund» i 2008. Det ble en 
skjellsettende opplevelse. Han har 
definitivt vært en av de to hundene 
(den andre Pippi) som har lært meg 
mest om hundekjøring! Da han og 
Pippi ble en del av kennelen løftet 
spannkjøringen seg mange hakk og jeg 
forstod hvilke type hunder jeg skulle 
se etter. Arnold var en fantastisk 
trekkhund (han vil alltid være dypt 
savnet). Han var ganske stor, men løp 
lett og hadde gode flytende bevegelser. 
Beskrevet som velgående på utstilling. 
Han var en meget god allroundhund 
som mestret alle distanser. Han gikk 
Femund500 og Pasvik Trail i sine 
første år (Femund500 i sin første 

N TCH Arnold S 

Bror 

Junior 
Vargteam’s Fredrik 

Vargteam’s Tine 

Lotte 
Vargteam’s Balder 

Freidig 

Foxy 

Vargteam’s Fredrik 
Varg Ii 

Vargteam’s Catta 

Vargteam’s Tine 
Vargteam’s Balder 

Vargteam’s Simla 

Arnold på NSHKs vintersamling 2008. 
Foto: Privat. 

Arnold og Pippi - mine to beste hunder. 
Foto: Privat. 

Foto: Hilde Siewartz Løken. 
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Presentasjon 
av N TCH 

Kjønn: Tispe 
Høyde: 54cm 
Vekt: 16-17 kg  
Født: 13.8.2009 
 
Oppdretter: Øystein Kristiansen og 
Hanne Sund 
Eier: Line M. Løw 
 
Litt om hundene bak 
Far er Stuyahok’s Pluto. Alle hundene 
i andre ledd bak Pluto har gått på Mats 
Erikssons spann. Han kjørte veldig bra 
og lå i toppen i mange år i Sprint 4-8 
spann. Spesielt Tupilaks Trapper og 
Unisak’s Linda Flyer ga veldig gode 
avkom. De var stamhundene i 
kennelen til Mats Eriksson og Eva 
Skog. Pluto og hans søsken Lady og 
Goofy var de siste hundene som ble 
født på Stuyahok’s kennel. Jeg har ikke 
selv sett Pluto men blitt fortalt at han 
var en meget god hund som gikk som 
leder. Filifonka har en del forskjellige 
linjer i seg; blant annet Igloo Pak, 
Zero, Unisak, Vargevass og Vargteam. 
 
Gemytt 
Filifonka er en omgjengelig tispe som 
er veldig enkel å håndtere. Hun er 
veldig lydig, og følger meg ofte som en 
skygge. Hun fungerer fint sammen med 
de andre tispene i flokken og er sånn ca 
midt på treet i rangen. Under løpetiden 
får hun litt høye tanker om seg selv, 
men siden hun ikke utfordrer noen av 
de andre tispene direkte går det bra. 
Hun er ganske myk og kan være litt sky 
for fremmede mennesker. Hun er 

imidlertid veldig kosete når hun kjenner 
folk, og er ofte en favoritt blant 
besøkende i kennelen fordi hun er rolig 
og behagelig å være sammen med.  
 
Pels og kroppsbygning 
Filifonka er en godt bygd hund med 
gode bevegelser. På utstilling har hun 
blitt beskrevet som utmerket type med 
meget vakkert hode og velvinklet. Hun 
er lettløpt og løper tilsynelatende uten 
anstrengelser, også på lengre distanser 
som 6 mil. Hun har en utmerket pels, 
med mye underull og fett i pelsen. 
Filifonka har sterke poter. 
 
Egenskaper som trekkhund 
Filifonka er en utmerket trekkhund 
som går som wheelhund på løp (og 
som regel på trening) til tross for 
hennes beskjedne størrelse. Hun er 
sterk, liker fart og er et ordentlig 
arbeidsjern. Hun er en av mine raskeste 
og beste hunder. Hun har fungert godt 
på flere typer underlag men siden jeg 
trener mest for sprint og 
mellomdistanse er jeg ikke den som 
oppsøker fjellet og uværet mest, og hun 
er ikke testet for riktig lange distanser. 
Hun går like bra på 12 km som 60 km. 

Negative sider 
Filifonka har et høyt støynivå. Resten 
av flokken er ganske stille men hennes 
skjærende stemme høres både langt og 
bredt… Hun har et utpreget 
jaktinstinkt og jeg stoler ikke på henne 
i nærheten av små hunder. Men 
hennes største negative side er hennes 
dårlige appetitt – hun kan til tider være 
vanskelig å holde oppe i vekt grunnet 
dårlig matlyst særlig når jeg er på 
lengre reiser (f.eks Alpen Trail). Det er 
på grunn av hennes dårlige appetitt at 
jeg har valgt å ikke avle på henne. Hun 
hadde vært en utmerket avlshund 
ellers. 
 
Meritter 
Åpent NM sprint 2015 – bronse 
Alpen Trail 2014; (8/13), beste SH-
spann 6-spannsklassen, 300km 
Norway Trail 2014; (16/22), nest beste 
SH-spann, 188km 
NSHKs Vintersamling 2014; 1/5 
Hamar Hundekjørerfestival 2013 1/12  
NSHKs Vintersamling 2013 1/5 
 
Avkom: Ingen avkom 

N TCH 
Ulveheia’s Filifonka 

Stuyahok’s Pluto 

Stuyahok’s Tex 
Tupilak’s Trapper 

Stuyahok’s Fang 

Stuyahok’s Ronja 
Tupilak’s Traper 

Unisak’s Linda Flyer 

Ulveheia’s Lille Grå 

Mooki Av Tassibakke 
Tåkeheimens Frekke Freke 

Gaja’s Lizy 

Nay-la-chee’s Bjørne-brea 
Arctic Song’s Crapyl Kvikk 

Vargteam’s Crazy Ii 

N TCH ULVEHEIAS FILIFONKA 

Foto: Hilde Siewartz Løken. 

Foto: Hilde Siewartz Løken. 



 
 

INVITASJON TIL SEMINAR 
 

11. – 12. juni 2016 
Funksjonell anatomi og rasens standard for siberian husky 

Åstjern Hyttetun, Brandbu 
 
 
Kurset vil bestå av teori og forelesning om hvordan hundens anatomi skal være for å oppnå best 
mulig funksjon i forhold til hundenes arbeid foran sleden. Dagen etter skal kursdeltagerne selv 
bedømme hundenes bevegelse og anatomi og skrive kritikker. 
 
Foredragsholder er Karsten Grønås som har eid rasen siden 1965 og som har kjørt løp med sine hunder 
siden 1971, primært for å beholde rasens bruksegenskaper. Han ble utstillingsdommer for å ivareta rasens 
opprinnelige funksjon som sledehund i utstillingsringen. Karsten har vært hoveddommer/foredragsholder 
for den finske siberian huskyklubben, og ved to anledninger for Norsk Siberian Husky Klubb og Svenska 
polarhundklubben. 
 
Karsten har dømt rasen på først og fremst spesialutstillinger i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, 
Nederland, Frankrike, Italia, Sveits, Østerrike, Estland og England, i tillegg til Crufts i 2014. Han driver 
Vargevass kennel sammen med Eveline Koch. 
 
FORELØPIG PROGRAM 
 
Lørdag 11. juni 
12.00 - 1600 Foredrag om hundens anatomi 
 
19.00 Felles grilling lørdag kveld, hvor alle tar med egen grillmat. 
 
Søndag 12. juni 
1200-16.00 Praktisk anvendelse av hva vi lærte lørdag. 
 
Påmelding til seminar 
Egenandel: Kr. 300,-pr person 
Påmelding sendes: kristin.ranem.ronsdal@tryg.no senest innen 6. mai med registrert innbetaling til konto: 
0530 23 47060. 
 
Klubbens medlemmer prioriteres dersom det blir fullt. Maks antall deltagere er satt til 45 personer, og ikke-
medlemmer kan melde seg på dersom det fortsatt er plasser ledige, og betaler et tillegg på 50%. 
 
Overnatting på Åstjern Hyttetun 
Hver enkelt bestiller og betaler selv overnatting. Kontakt Åstjern Hyttetun, se kontaktinfo under. Området 
er ideelt for uteliv med store griller og sitteplasser. For de som er interessert kan frokost tilbys på Åstjern. 
Dette avtaler dere direkte ved bestilling av overnatting. 
 
Åstjern Hyttetun, www.aastjern.no 
Bestilling på epost: post@aastjern.no eller tlf.: 941 37 063 
 
Velkommen til seminar! 

http://www.åstjern.no
mailto:post@aastjern.no


TEKST: TROND LERENG. FOTO: KRISTIN LERENG. 

På slutten av en 8 milstur vinteren 
2015 kastet Idunn opp på slutten av 
turen. Jeg tenkte at hun hadde snappet 
for mye snø, og tenkte ikke noe mer 
over det inntil hun ikke ville spise da vi 
kom til bilen. Det hadde aldri skjedd 
før da hun er en svært matglad hund. 
Dagen etter på kastet hun opp en snø-
sokk hjemme, men virket fremdeles 
ikke helt i form. Og dagen deretter 
kom det opp fire sokker til, men mat-
lysten var likevel ikke slik som den 
burde være. 
 
Hun ble bare dårligere og dårligere, og 
vi dro til dyrlegen som kunne konsta-
tere at det satt et fremmedlegeme i 
tynntarmen. Det endte med operasjon 
på en søndag da vi ikke tok sjansen på 
å vente til mandag på grunn av hennes 
almenntilstand begynte å bli dårlig. 
Det viste seg at en sokk hadde satt seg 
fast i tynntarmen, og regningen kom 
på 26.000.- kr. Idunn kom seg fort 
igjen, og ble i fin form. 
 
Etter ca en måneds tid skjedde akkurat 
det samme med Trym. En hund som 
alltid har gått meget bra i spannet be-
gynte å jobbe dårlig. Vi oppdaget at 
han hadde knekt en fortann, og tenkte 
at det kunne være en forklaring. Vi tok 
han med til veterinær for å ta ut tanna. 
Vi ba veterinæren også om å sjekke 

magen med tanke på sokker. Veterinæ-
ren spurte om hvor mye han hadde 
spist, og svaret vårt var; «ingen ting i 
dag». Veterinæren: «Er dere helt sikre 
på det?». «Ja, ingen mat i dag». «Er 
dere virkelig helt sikre»? «Magen virker 
nemlig veldig full». Brekkmiddel ble 
gitt uten resultat, og røntgenbildet vis-
te at han hadde noe i magen. Opera-
sjon igjen, og det ble tatt ut 6 sokker 
fra magesekken. Og vi ble 14.000.- kr 
fattigere. 
 
Noe måtte gjøres for å få slutt på å 
snappe sokker i sporet. Vi snakket med 
flere om problemet, og vi diskuterte 
ulike løsninger. Et forslag var å legge 
noe surt eller bittert inne i en ballong i 
en sokk slik at dette skulle føre til et 
ubehag for hundene. Men ut fra våre 
observasjoner er det åpenbart et det er 
selve luktbildet som trigger hundene, 
og da vil det antakelig ikke fungere 
med en sterk, fremmed lukt i sokken. 
 
Vi gjorde det derfor enklere. Vi benyttet 
sommeren og høsten til å dressere det 
bort på tradisjonelt vis. Vi la ut brukte 
sokker på forskjellige steder når vi skul-
le ut med bikkjene, og satte line på Id-
unn og Trym. Så fort de viste interesse 
for sokkene ble de straks verbalt korri-
gert med et tydelig Nei! med streng 
stemme, stivt kroppsspråk og streng 
mimikk samtidig som vi nappet litt i 

lina. Dette gjorde vi mange ganger i 
ulike situasjoner, og de ble korrigert 
bare de så på sokkene. Vi forsøkte «å 
ligge foran hundene, og ta de på tan-
ken» hver eneste gang de viste interesse 
for sokker. Ganske raskt endret de at-
ferden på grunn av konsekvensene. 
Noe som førte til at de ignorerte sokke-
ne, og de ble da selvsagt belønnet for 
dette. Altså straff når de gjorde noe galt, 
og belønning når de gjorde det riktige. 
Enkelt for hundene å forholde seg til. 
 
Så langt fungerte altså dressuren. Men 
det blir jo en annen setting når de 
kommer i spannet og det ligger igjen 
sokker fra fremmede hunder med et 
spennende luktbildet. Vi var derfor 
spente på resultatet da vi kom på sle-
de. Vi passet på og sette begge to langt 
bak i spannet slik at vi hadde god kon-
troll. Ved første situasjon med sokk i 
sporet påkalte jeg hundenes oppmerk-
somhet med navnet, etterfulgt av et 
Nei! akkurat i det øyeblikket de oppda-
get sokken, og de viste da ingen inter-
esse for sokken. Timingen her er selv-
sagt avgjørende for å lykkes, og de må 
ikke klare å belønne seg selv ved å 
fange en sokk slik at atferden forster-
kes. Og på grunn av den snøfattige 
vinteren har vi kjørt der hvor alle 
andre også har kjørt, og det medfører 
jo en god del sokker i sporet. Begge to 
ignorerer nå alle sokker uansett hvor 
de går i spannet, og det er ikke nød-
vendig å korrigere de. Da har dressu-
ren vært vellykket. Det enkle er ofte 
det beste! ■ 

Seks sokker ble operert ut. Sokkene hadde viklet seg sammen på grunn av borrelåsene. 

Vi trener mye i løypenettet på Romerike- og Hadelandsåsen hvor også 
mange andre spann er ute og trener. Dette fører til at det ligger igjen en 
god del sokker i sporet. Og et par av hundene våre har vist meget stor in-
teresse for disse sokkene…. 
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TEKST: ANITA H. ENGEBAKKEN. 

Foredragsholder var Dr. Brenda Bon-
net som i dag er leder for «International 
partnership for dogs» . Hun er også 
administrator av dogwellnet.com. Ut-
dannet som veterinær, har en bachelor 
og en doktorgrad i tillegg. Hun har job-
bet med interaksjoner mellom mennes-
ker og dyr, statistikk og epidemiologi. 
 
Hun begynte med å si litt om Agria 
som selskap. Det er det største og elds-
te selskapet i verden med en database 
over dyr. Selskapet var 125 år i 2015. I 
Sverige har en stor andel av hundepo-
pulasjonen vært forsikret i flere tiår og 
dette gir en stor database som Agria er 
villig til å dele med forskere. Dette er 
en unik mulighet for å samle data om 
hund og helse. Databasen baserer seg 
ikke kun på veterinærbesøk, men tar 
også med alle de andre forsikrede hun-
dene som aldri har hatt brukt for den. 
Derfor kan også forskere som Dr. 
Bonnet jobbe med disse dataene og 
finne ut hvordan det står til med hun-
der generelt, samt innenfor spesifikke 
raser. Raseklubber får tilgang på data 
for sine raser dersom de henvender seg 
til Agria. Dette kan hjelpe klubber med 

deres raser og arbeid for å forbedre de 
tilstander som gjør at hundene havner 
hos veterinær. Blant annet er det et 
verktøy som kan brukes under utfor-
mingen av RAS for de ulike rasene.  
 
Dr. Bonnet snakket videre om en del 
tilstander som ikke er aktuelle for vår 
rase, selv om undertegnende synes 
temaet er interessant så går jeg ikke 
nærmere inn på dette her. Dette gjel-
der for eksempel problemer som er 
dokumentert rundt brachychephale 
raser (kortsnutede raser).  
 
Man kan dra ut noen generelle ting ut-
fra det hun snakket om, og disse er også 
aktuelle for siberian husky. Dr. Bonnet 
mener man bør stille seg en lang rekke 
spørsmål slik som: Hva er det største 
problemet en rase har? Er det det pro-
blemet som oftest dukker opp, eller det 
problemet som er mest alvorlig? Er et 
problem som dukker opp i høy alder av 
mindre konsekvens for rasen enn pro-
blemer som rammer unge hunder? 
Hvor mange problemer skal man ta for 
seg på en gang? De fleste raser har jo 
noe som man bør holde oversikt over 
og ta tak i. I Dr. Bonnets forskning har 

det kommet fram at de aller fleste opp-
drettere ikke klarer å konsentrere seg 
om mer enn 2-3 problemer samtidig. Så 
hvordan plukker man da de 2-3 proble-
mene det er viktigst å ta tak i? 
 
En ting er i alle fall sikkert slik Dr. 
Bonnet ser det, Facebook er et pro-
blem for mange raseklubber. Her blir 
ofte de som sitter i styret og komitéer i 
klubber angrepet dersom de foretar seg 
for lite, eller bestemmer noe som en 
gruppering ikke finner populært. Det 
virker som det blant folk flest er en 
høy toleranse for å oppføre seg dårlig 
på nett. Dette er en uting! Det fører 
sjelden med seg noe bra for rasen, og 
man bør heller ta direkte kontakt med 
styre og komitéer dersom det er noe 
man ønsker å ta opp mente hun. 
 
Dr. Bonnet understrekte at det ikke 
finnes noen rase eller et individuelt dyr 
som har perfekt helse, et dyr som ikke 
har noen risiko for skader eller syk-
dom. Alle dør av noe. Man kan over-
våke helsen til sin rase og prøve å for-
bedre helsen til individer og rasen ge-
nerelt der det trengs.  
 
Statistisk materiale kan leses feil, og 
data kan mistolkes av de som ønsker å 
bortforklare et problem eller fem. Det-
te gjøres dessverre av en del oppdret-
tere i følge Dr. Bonnet. Her må rase-
klubbene komme på banen og gi visse 
styringer om hva man som oppdretter, 
eier og raseforvalter bør ha fokus på. 
Hva dør hundene i rasen av? Hva er 
den hyppigste årsaken til veterinærbe-
søk? Er dette noe man kan gjøre noe 

Diagram 1: 
Comparison Chart: 
Veterinary Care 
Average Risk 1995-
2002 for the Most 
Common Specific 
Diagnoses Compa-
rison. All Breeds 
and Siberian Husky. 
Diagram fra svens-
ke Agria. 

NORSK KENNEL KLUBS SEMINAR: 

HELSE PÅ RASENIVÅ  
22. februar 2016 hadde NKK et seminar om helse på rasenivå. Det handlet 
om helseutfordringer hos hunderaser og hunder generelt gjennom de siste 
årene, mulighetene og svakhetene ved helsestatistikk, og hva raseklubber 
og oppdrettere kan gjøre med disse opplysningene. Mye av rådata for se-
minaret var hentet fra svenske Agria. 
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«hud» med en risiko på 3,4 %. Deretter 
er «fordøyelsen» og «hele kroppen» med 
en risiko på hhv 2,4 % og 2,1 %. Alle 
disse risikoene er også høyere i de nyes-
te dataene kontra de eldre (1995-198). 
Bevegelsesapparatet har en risiko på 
1,0 % til å føre til veterinærbesøk. Un-
der bevegelsesapparatet kommer alt 
som har med muskler og skjelett inn. 
Hvor mye av dette er skader? Og hvor 
mye er arvelig? Dette får vi til dels svar 
på ved å se på rasens leddstatistikk etter 
røntgen, men dette tar jeg ikke opp her. 
Luftveier har økt en del fra gamle til nye 
tall og har nå en risiko på 0,8 %. Er 
denne økningen bekymringsfull? Er det 
noe man bør tenke over i fremtiden? 
 
Øyne har hatt en svak økning i risiko 
og ligger i de nyeste dataene på 0,6 %. 
Hvor mye av dette arvelig? Igjen er 
dette et spørsmål man delvis får svar 
på ved å se på rasens øyelysningssta-
tistikk. Dette får eventuelt bli et tema 
for en seinere artikkel sammen med 
bevegelsesapparatet.  
 
I det store og hele er siberian husky en 
frisk rase, med god levealder og lite syk-
dommer når man sammenligner med 
hunder generelt. Det er likevel ikke til å 
se helt bort fra at det finnes noen ting 
man bør ha fokus på også i fremtiden 
når det kommer til rasens helse. ■ 

med for aktivt og effektivt forhindre 
det umiddelbart? Er dette en feil/
sykdom som er det i form av at vi 
snakker om en hund, eller har det blitt 
et raseproblem som man bør følge 
opp videre? En hunds helse påvirker 
jo ikke bare rasen, men også de men-
neskene som har hunden. De aller fles-
te mennesker vil synes det er langt 
verre å miste en hund i svært ung alder 
enn i høy alder. Er dette noe man bør 
ta hensyn til når man skal finne ut hva 
rasen bør fokusere på i fremtiden?  
 
Svenske Agrias statistikk for sibe-
rian husky 
Jeg spurte etter data for siberian husky 
fra svenske Agria (skal også spørre 
etter de norske data fra norske Agria, 
men de har jeg ikke fått ennå). Så jeg 
tar kort for meg noe av vår rases Agria 
statistikk her. Disse dataene er ikke 
oppdatert siden 2002 da vår rase ikke 
er så stor i forsikringssammenheng i 
tillegg til at den er relativt frisk. Andre 
mer utsatte raser har fått en nyere opp-
datering. I tillegg nevnes det at det ikke 
skjer så store forandringer over tid i 
sykdomsstatistikken. Dette ble fortalt 
meg av Agria representanten som 
sendte meg denne statistikken. Dataene 
fra Agria vil videre bli brukt i utfor-
mingen av RAS for siberian husky. 
 
Diagram 1 sier noe om hvor stor risi-
koen for at en siberian husky skal få en 
spesifikk diagnose når den kommer til 
veterinæren med et helseproblem, og 
det blir sammenlignet med risikoen for 
hunder generelt. Vi ser at den høyeste 
risikoen for siberians er å komme for 
behandling av traumatiske skader i 

huden. Er dette skader forbunnet med 
bruk? Slåsskamper? Miljøet de blir 
holdt i? 
 
Nummer 2 på lista er hudsvulster, men 
risikoen for en siberian husky er lavere 
enn risikoen for hunder generelt. Kan-
skje dette bare er en risiko man har 
fordi man er hund? Som nevnt tidlige-
re så kan man aldri fjerne alle risikoer 
for at noe skal gå galt. De er levende 
vesener, og ingen har perfekt helse. 
 
De andre stolpene som er markant 
høyere for siberians enn for hunder 
generelt er slangebitt. Dette er selvsagt 
ikke genetisk betinget, men kanskje det 
er noe som er vanligere på vår rase 
grunnet måten de blir brukt og holdt 
på. De fleste siberians er jo på turer i 
skog og mark hele året, og sommer-
halvåret kan man møte på huggorm. 
 
Nå mener jeg selvsagt ikke at man skal 
holde hunden innendørs og aldri gå 
turer med den, eller aldri la den være 
med andre hunder for å unngå at de 
får traumatiske hudskader eller slange-
bitt. Men kanskje kan man bruke opp-
lysningene til å gjøre noen forebyggen-
de tiltak? 
 
Stolpen «tegn på sykdom» er også litt 
høyere for siberians enn hunder gene-
relt. Det er litt for uspesifikt til å kunne 
ta tak i. Ser man derimot på diagram 2, 
som gir den gjennomsnittlige risikoen 
for systemspesifikke tilstander det ble 
besøkt veterinær for, så gir dette litt mer 
informasjon. Videre snakker jeg først og 
fremst om de nyeste tallene 1999-2002 
stolpen (den mørkeste). Høyest er 

Diagram 2 
Chart 2.1.2.lb 
Veterinary Care 
Average Risk Per-
cent 1995-1998 and 
1999-2002 by Sys-
tem: Siberian husky. 
 
See previous table 
for exact numbers. 
Note any difference 
in risk of disease 
within systems for 
1995-1998 compa-
red to 1999-2002. 
 
Diagram fra svens-
ke Agria. 

Foredraget til Dr. Brenda Bonnet kan sees her:  
https://www.youtube.com/watch?
v=CU7SAFVlmo8 
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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 alle som skal selge valper om å 
bruke denne tjenesten. Den er et felles, likt system for alle kull. Det er en forutsetning for å få registrert valpene at 
NKKs etiske regler er fulgt eller at man har søkt om og fått dispensasjon. 
 
I tillegg ber vi oppdrettere om å 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 156888, født 29.08.2015 

Oppdretter: Meinhard, Erik 

NO52365/15 Max 

NO52366/15 Ole 

NO52367/15 Grim 

NO52368/15 Luna 

NO52369/15 Luan Piena 

NO52370/15 Athena 

Mor: NO46898/13 Vikerkollen's Dm Troika  

Far: SE50855/2013 Indian Tribe Husky's Wapi  

Kull 157582, født 25.09.2015 

Oppdretter: Rangnes Tanita Hakkebo 

NO54527/15 Gm Alcide 

NO54528/15 Gm Jason 

NO54529/15 Gm Kjekk Bill 

NO54530/15 Gm Warlow 

NO54531/15 Gm Nelsan Ellis 

NO545232/15 Gm Eric 

NO54533/15 Gm Snooke 

Mor: SE11924/2011 Geyfa  

Far: NO41732/11 Nordens Skogul's Birk Mocca  

Kull 157448, født 29.09.2015 

Oppdretter: Smuk, Ragne Kristine 

NO54098/15 Vesterelva’s Hemulen 

NO54099/15 Vesterelva’s Hattifnatt 

NO54100/15 Vesterelva’s Stinky 

NO54101/15 Vesterelva’s Mummi 

NO54102/15 Vesterelva’s Sniff 

NO54103/15 Vesterelva’s Snusmumrikken 

NO54104/15 Vesterelva’s Too-ticki 

NO54105/15 Vesterelva’s Hufsa 

Mor: NO45594/12 Klara Av Viddashusky  

Far: 22172/06 Raggen 

Kull: 161983, født: 15.08.2011 

Oppdretter: Løvvold, Ole Dag 

NO36340/16 Vargteam's Svea 

NO36340/16 Vargteam's Svea 

NO36340/16 Vargteam's Svea 

Mor: NO49087/10 Vargteam's Embla 

Far: NO34317/10 Kongo 

Kull: 160099 Import, født: 27.06.2015 

SLRSH000567 Reed Lakes Hydrargium 

Mor: SLRSH000418 Polar Woman Hydrargium 

Far: SLRSH000533 Keystone Canyon Hydrargium 

Kull: 160642 Import, født: 09.07.2015 

LSVKSH0457/15 Idaya Of Sniego Sunys 

Mor: LSVKSH0309/12 Vivya Of Sniego 

Far: LSVKSH0134/08 Talkeetna Mountais Hydrargium 

Kull: 160083 Import, født: 21.07.2015 

SE44184/2015 Murphy 

Mor: S13919/2008 Vauhtitassun Mansi X-act 

Far: S66169/2005 Caraganas Eniro 

Kull: 161317 Import, født: 02.08.2015 

SE47732/2015 Finnemarka Emily Bronte 

Mor: SE20026/2015 Finnemarka's Tacoma 

Far: SE34764/2014 Willowrun's Scout 

Kull: 156937, født: 06.09.2015 

Oppdretter:  

NO52521/15 Lv Taric Av Vjatka-nuuk 

NO52522/15 Lv Twitch Av Vjatka-nuuk 

NO52523/15 Lv Jax Av Vjatka-nuuk 

NO52524/15 Lv Jinx Av Vjatka-nuuk 

Mor: NO37254/12 Gelido Vento Candy Girl 

Far: SE53454/2010 Annemonens Husky's No Sur-

render 

Kull: 157994, født: 25.10.2015 

Oppdretter: Vårlund, Trine 

Jerv NO55750/15 

Skare NO55751/15 

Milow NO55752/15 

Rago NO55753/15 

Laika NO55754/15 

Senja NO55755/15 

Mor: NO48517/11 Run Roy's After Rain Dis 

Far: NO40329/13 Blue 

Kull: 157932, født: 26.10.2015 

Oppdretter: Hansen, Trond og Siv 

NO55557/15 Gråbeintunets Homer Jr 

NO55558/15 Gråbeintunets Bart 

NO55559/15 Gråbeintunets Abe 

NO55560/15 Gråbeintunets Marge 

NO55561/15 Gråbeintunets Maggie 

NO55562/15 Gråbeintunets Lisa 

Mor: NO33737/10 Ulveheia's My 

Far: S56071/2009 Run Before Beauty's Homer 

Kull: 157862, født: 29.10.2015 

Oppdretter: Eldby, Kari 

NO55341/15 Kari Trestakk's Pola 

NO55342/15 Kari Trestakk's Frost 

NO55343/15 Kari Trestakk's Togo 

NO55344/15 Kari Trestakk's Balto 

NO55345/15 Kari Trestakk's Wilma 

NO55346/15 Kari Trestakk's Stine 

Mor: NO47150/14 Vargteam's Selma 

Far: FIN17494/08 Polar Speed Ahti 

Kull: 157901, født: 04.11.2015 

Oppdretter: Pedersen, Ine Marie 

NO55453/15 Tw Rebel Son Amaroq 

NO55454/15 Tw Burning Heart 

NO55455/15 Tw American Heartbeat 

NO55456/15 Tw Eye Of The Tiger 

Mor: NO39675/13 Tiny Miss Bianca 

Far: SE48684/2010 Broscheit Fang's Survivor 

Kull: 158105, født: 18.11.2015 

Oppdretter: Ringerike, Torhild og Petter 

NO56241/15 Trap Line Explorer Loki 

NO56242/15 Trap Line Explorer Uno 

NO56243/15 Trap Line Explorer Black Wood 

NO56244/15 Trap Line Explorer Hjerte 

NO56245/15 Trap Line Explorer Eira 

NO56246/15 Trap Line Explorer Velbe 

Mor: NO37177/11 Bjørk 

Far: CKCZN473399 Lokiboden's Milk 

Kull: 160310, født: 21.11.2015 

Oppdretter: Haugen, Asbjørn Laukholm 

NO31051/16 Storm Bukowski 

NO31052/16 Alva 

NO31053/16 Gizmo 

NO31054/16 Selma 

NO31055/16 Simba 

NO31056/16 Ronja 

NO31057/16 Yin 

NO31058/16 Yang 

Mor: NO48563/13 T T Ebony 

Far: NO35628/12 Mb Ajak 

Kull: 160016, født: 22.11.2015 

Oppdretter: Tronbøl, Henrik 
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NO30062/16  Leon  

NO30063/16 Lukas  

NO30064/16 Luna  

NO30065/16 Alma  

NO30066/16 Sussie  

Mor: NO56587/09 Run Roy's Explosion Wilma 

Far: 05855/08 Varghaugens Cosak 

Kull: 160230, født: 23.11.2015 

Oppdretter: Pedersen, Nina 

NO30745/16 Working Sheriff B-zeke  

NO30746/16 Working Sheriff B-pinto  

NO30747/16 Working Sheriff Baffin  

NO30748/16 Working Sheriff Bliss  

Mor: NO48438/09 Vikerkollen's Rs Ia 

Far: KCSBH46001 Forstal's Tingenek 

Kull: 160175, født: 28.11.2015 

Oppdretter: Ringerike, Torhild og Petter 

NO30565/16 Trap Line Great Days With Storm  

NO30566/16 Trap Line Great Days With Luna  

NO30567/16 Trap Line Great Days With Gucci  

NO30568/16 Trap Line Great Days With Hera  

NO30569/16 Trap Line Great Days With Shila  

Mor: S14523/2009 Acin-peullas 

Far: NO37903/11 Trap Line Just For Fun Viraq 

Kull: 160090, født: 01.12.2015 

Oppdretter: Sara, Maria Louise 

NO30248/16 Uđas  

NO30249/16 Skoaddu  

NO30250/16 Goalki  

NO30251/16 Bieggašuvva  

NO30252/16 Jiella  

NO30253/16 Ritni  

Mor: NO41947/11 Nay-la-chee's Kjølige Gaisa 

Far: NO45588/12 Langbein Av Viddashusky 

Kull: 158093, født: 02.12.2015 

Oppdretter: Mink, Alexandra 

NO56174/15 Hachiko  

NO56175/15 Jack Frost  

NO56176/15 Rose  

NO56177/15 Arya  

NO56179/15 Hope  

NO56180/15 Ghost  

Mor: NO47676/09 Vikerkollen's Nb Hera 

Far: NO53300/11 Balto 

Kull: 160747, født: 09.12.2015 

Oppdretter: Bergendahl, Rikke C 

NO32400/16 Nay-la-chee's Lbl Max  

NO32401/16 Nay-la-chee's Lbl Jimi  

NO32402/16 Nay-la-chee's Lbl Lupo  

NO32403/16 Nay-la-chee's Lbl Zodiac  

NO32404/16 Nay-la-chee's Lbl Ziggy Stardust  

NO32405/16 Nay-la-chee's Lbl Sjåån  

Mor: NO34080/12 Nay-la-chee's Rohan Chika 

Far: NO48520/13 Oliver B. Bumble Av Vargevass 

Kull: 160228, født: 10.12.2015 

Oppdretter: Ratajczak, Joanna Krystyna 

NO30738/16 Gelido Vento Jerome  

NO30739/16 Gelido Vento Jazz  

NO30740/16 Gelido Vento Jasmine  

NO30741/16 Gelido Vento Just One Kiss  

NO30742/16 Gelido Vento Just Like Heaven  

NO30743/16 Gelido Vento Jamaica  

Mor: NO31273/14 Gelido Vento Fenicia 

Far: PKRV18581 Wizard On Stage Galladria-novitaris 

Kull: 160287, født: 12.12.2015 

Oppdretter: Dåbakk, Yvonne og Kenneth 

NO30961/16 Siberian Sleddogs Kodiak  

NO30963/16 Siberian Sleddogs Barrow  

NO30964/16 Siberian Sleddogs Healy  

NO30965/16 Siberian Sleddogs Denali  

NO30966/16 Siberian Sleddogs Nashoba  

NO30967/16 Siberian Sleddogs Narsaq  

Mor: NO40025/11 Snuppa 

Far: CKCXN370549 Quimby P De Loufranc 

Kull: 160584, født: 13.12.2015 

Oppdretter: Alhaug, Birgit Bordvik 

NO31918/16 Molinka  

NO31919/16 Misha  

NO31920/16 Engla  

Mor: 27064/07 Vikerkollen's Bb Emira 

Far: 05855/08 Varghaugens Cosak 

Kull: 160288, født: 13.12.2015 

Oppdretter: Dåbakk, Yvonne og Kenneth 

NO30968/16 Siberian Sleddogs Nikolai  

NO30969/16 Siberian Sleddogs Koyuk  

NO30970/16 Siberian Sleddogs Rohn  

NO30971/16 Siberian Sleddogs Chena  

NO30972/16 Siberian Sleddogs Chatanika  

Mor: NO43054/10 Sisu 

Far: CKCXN370549 Quimby P De Loufranc 

Kull: 160664, født: 16.12.2015 

Oppdretter: Hansen, Kari Granaas 

NO32121/16 Carillo Sweet Chanel  

NO32122/16 Carillo Sweet Wilma  

Mor: NO50101/09 Carillo Susie Q 

Far: NO55025/09 Carillo Speedy Blue 

Kull: 160665, født: 19.12.2015 

Oppdretter: Hansen, Kari Granaas 

NO32123/16 Carillo Sin Lad  

NO32124/16 Carillo Sin Strike  

NO32125/16 Carillo Sin Away  

NO32126/16 Carillo Sin Hunter  

NO32127/16 Carillo Spirit High  

NO32128/16 Carillo Spirit Dream  

Mor: NO46840/11 Carillo Spirit'o Black Magic 

Far: NO50099/09 Carillo Sin Pusher 

Kull: 160289, født: 24.12.2015 

Oppdretter: Dåbakk, Yvonne og Kenneth 

NO30973/16 Siberian Sleddogs Dawson  

NO30974/16 Siberian Sleddogs Eagle  

NO30975/16 Siberian Sleddogs Paxson  

NO30976/16 Siberian Sleddogs Willow  

NO30977/16 Siberian Sleddogs Valdez  

NO30978/16 Siberian Sleddogs Delta  

NO30979/16 Siberian Sleddogs Kenai  

Mor: NO56885/12 Siberian Sleddogs Civic 

Far: CKCXN370549 Quimby P De Loufranc 

Kull: 161093, født: 07.01.2016 

Oppdretter: Tømmerås, Mari Schjelderup og Roy 

Arne Schjelderup 

NO33483/16 Run Roy's Follow The Light Proffen  

NO33484/16 Run Roy's Follow The Light Aurora  

NO33485/16 Run Roy's Follow The Light Akira  

NO33486/16 Run Roy's Follow The Light Bris  

NO33487/16 Run Roy's Follow The Light Akela  

Mor: NO45364/09 Run Roy's After Eight Linnea 

Far: NO43181/14 Run Roy's Dance In Secret Oliver 

Kull: 160678, født: 12.01.2016 

Oppdretter: Høidahl, Mariann Pedersen 

NO32172/16 Hoffmann Av Isfrosten  

NO32173/16 Kylian Av Isfrosten  

NO32174/16 Faust Av Isfrosten  

NO32175/16 Aida Av Isfrosten  

NO32176/16 Carmen Av Isfrosten  

NO32177/16 Evita Av Isfrosten  

Mor: NO32485/13 Rodeløkka's Lokw'a 

Far: NO51533/14 Kari Trestakk's Knut 

Kull: 161130, født: 15.01.2016 

Oppdretter:  Kristoffersen, Cathrine 

NO33611/16 Loke  

NO33612/16 Aiko  

NO33613/16 Nanoq  

NO33614/16 Pilli  

NO33615/16 Varga  

NO33616/16 Lilo  

NO33617/16 Luna  

NO33618/16 Tira  

Mor: NO32700/09 Snøheimens Martini Asti 

Far: 28275/08 Arctic Ice Varg Av Ulveblikk 

Foto: Kennel Vargevass. 
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161001 
Dato: 20.02.2016 
Sted: Bø-Telemarkshallen 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Vermeire, Myriam 

NO49482/14 
Libesol Why So Serious 
Exc.UK 1.UKK 

SE54693/2014 
Ninihill's Devil In Disguise 
VG.UK 2.UKK 

SE13976/2013 
Ninihill's All Times Performance 
VG.AK 2.AKK 

NO45241/13 
Carillo Sweet Dream 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BHK 
R.CACIB 

SE39020/2011 
Bedarra No Snow No Go 
Exc.CHK 1.CHKK CK CERT 1.BHK CACIB 
BIM 

NO31783/15 
Snøfrost Skimrende Stjernelys 
G.JK 

NO35076/15 
Ananya Av Nixenspitze 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK 

NO49484/14 
Libesol I Came To Believe 
Exc.UK 2.UKK 

SE52782/2014 
Polar Pawprints Million Dollar Baby 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK CACIB 
BIR 

NO49483/14 
Libesol Let`s Do It Negiinu Style 
Exc.AK 1.AKK 

SE48329/2013 
Thalizzmazz Ken Lee 
Exc.AK 2.AKK 

NO37213/12 
Snøfrost Kjølige Fjellbris 
VG.AK 3.AKK 
 
161002 
Dato: 12.03.2016 
Sted: Kristiansand 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Liljeqvist, Liz-Beth C 

PKRV21736 
Takuna Aloki 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 3.BHK 

NO45241/13 
Carillo Sweet Dream 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BHK R.CACIB 

PKRV20623 
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK CACIB BIR 

NO41780/15 
Carillo Saija 
Exc.JK 1.JKK 

NO56116/14 
Gelido Vento Halloween Kiss 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK CACIB BIM 

PKRV20603 
Ex.pleasure The Future Is Ours 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BTK R.CACIB 

 

Født: 18.05.2010 
etter NUCH SUCH S(Polar)CH Dante og NTCH Libby av Vargevass 
 
Vienna har certifikat på følgende utstillinger: 
NSHK spesial utstilling 26.05.2012, Frya Leir 
Norsk Polarhundklubb 06.10.2012, Trondheim 
Norsk Polarhundklubb 12.10.2013, Trondheim 
Svensk Polarhundklubb Rasspecialen, 07.09.2013, Idre 
 
I tillegg til ovennevnte utstillinger har hun deltatt på fem utstillinger og alltid 
fått Excellent eller CK. 
 
Vienna har vært med på løp, men fordi ikke alle var meritterende (bl.a. 1. pl. 
på Vildmarksracet 2013) har hun ikke blitt Trekkhundchampion ennå. 

PRISER PÅ ANNONSER I HUSKYBLADET 
 

Gjelder fra 1.1.2016 
Format Svart/hvitt Farge* 
1/1 side  kr 1000,- 1500,- 
1/2 side kr 750,- 
1/4 side kr 500,- 
*Kennelannonse, blad/nett pr år 250/150 
 
* Gjelder kun for medlemmer av NSHK 
 

 
 
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 annonsene må betales på forskudd. 
 
Send mail til Huskybladet@gmail.com dersom du er interessert 
i annonsering i Huskybladet. Bladet kommer ut 4 ganger i året, i 
et opplaget på 650 eks. Bladet blir sendt ut til klubbens med-
lemmer, nye siberian huskyeiere og delt ut til interesserte på 
klubbens samlinger, Dogs4All og Camp Villmark på Lillestrøm. 

Marianne og Lasse Larsen 

Austadveien 325 

3748 Siljan 

Mobil: 47301422 

toyalarsen@hotmail.com 

N UCH VIENNA AV VARGEVASS 
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Her har vi plass til 

flere kennelannonser 
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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: 650 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: Skogsfjordvannet på Ringvassøya. 
Fotograf: Silje Mari Eriksen. 

Baksidebilde: Tone Beate Hansen 
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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 
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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 
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Hågen Bjørgum (valpeformidler), Prestmovn. 59 B, 7500 Stjørdal 951 01 034 hagen@selbubyggtre.no 
Birgit Bordvik Alhaug, Jessnesveien 106, 2315 Hamar 905 39 766 kaasia@online.no 
Rikke Bergendahl, Revestien 17, 2015 Frogner 416 08 811 rikke@norway.online.no 
Anita H. Engebakken, Skiensvn. 340, 3830 Ulefoss 938 03 809 anitahe@snofrost.net 
Ingrid Stigen Tomter, Fjellvegen 8, 9325 Bardufoss 405 21 228 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 1.1.2016 (*INKL 190 KR TIL NKK) 
Hovedmedlem 540 kr 
Husstandsmedlem med eget medlemsnummer 50 kr 
Familiemedlemskap (kun ett medlemsnummer)* 590 kr 
Ungdomsmedlem* 440 kr 
Medlemskap utland* 590 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: 1/2016 - ÅRGANG 40 

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



Eier David Hazlerigg på Storekjølen ved Tromsø med Snykovet's Jon Snow tre dager etter at sola kom tilbake til byen. 
Foto: Frank Meisner.  



BLADRETUR/ADRESSEENDRING 

Stine Oppegaard 
Henriksvei 2 
N-0768 Oslo 

Foto: Tone Beate Hansen. 


