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Rhona fra Saltdal nyter campinglivet. Foto: Silje Mari Eriksen. 
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turer med ATV hjemme i ”Syden” og 
late dager med blide hunder i løpegår-
den, og setter veldig pris på at sibe-
rians er en så tilpasningsdyktig og flott 
rase at de fungerer like bra når matmor 
kjører langdistanse som når matmor er 
gravid og lat. 
 
Jeg har i den siste tiden blitt gjort opp-
merksom på et merkelig fenomen. Det 
er nemlig en tydelig sammenheng mel-
lom temperaturene utendørs og tem-
peraturen i diskusjoner på facebook. 
Jeg har selv kjent på at diskusjonene 
som har florert den siste tiden har vært 
spesielt frustrerende. Det har kommet 
fram beskyldninger om skjulte motiver 
og agendaer. Det er så viktig at alle 
klubbens medlemmer forstår at de 
sitter med makten. Det er klubbens 
medlemmer som styrer klubbens ret-
ning, gjennom årsmøtet. Vedtakene 
her gjøres av flertallet. Kandidater stil-
ler til valg, og velges av flertallet. Det 
betyr at flertallet i denne klubben har 
tillitt til at sittende styre kan forvalte 
denne klubben i tråd med formålspara-
grafen. 
 
Det er sunt at det stilles spørsmål og 
diskuteres, men jeg vil komme med en 
oppfordring om å tenke en gang eller 
to ekstra før man kommenterer. En 
fin regel er at man ikke skal si noe om 
man ikke har noe pent å si, men jeg 
synes det er enda bedre om man selv 
vurderer om det vil komme noe kon-
struktivt ut av det du skriver. Målet 
med å stille spørsmål og diskutere bør 
være å lære og utvikle seg, ikke å for-
andre eller påtvinge andre svar og me-
ninger synes jeg. Oppfordringen fra 
meg er å legge fra seg fordommene, og 
gå litt ut av komfortsonen. Dra på ut-
stilling om du synes det er litt rart og 
skummelt, og dra på løp om du synes 
det er litt rart og skummelt!  
 
Nå krysser vi alle fingre og poter for 
en super vinter, masse fine turer og 
lykke til alle som skal kjøre løp eller 
stille hund! 
 
11. desember 2016 
 
Lina Stabbetorp 

Nå har vi igjen kommet til den beste 
tiden på året. Snø, slede, ski og sibe-
rians hører jo sammen. Det er bare det 
at snøen lar vente på seg i nesten hele 
landet! Noen har nok hatt en forsmak, 
noen har knyttet et nært bekjentskap 
til blankis og treningsnekt. Felles for 
oss alle er nok at vi ser lengselsfullt 
etter å henge bak en eller flere hunde-
romper og nyte de mulighetene en 
flott polar trekkhund som siberian 
huskyen er. 
 
Her i huset sitter vi i skrivende stund 
og venter på en tobeint valp med an-
komsttid like før jul. Så for første gang 
er jeg glad for at vi ikke har sledeføre 
og vinterparadis hjemme. Det er slit-
somt nok å se på alle flotte bilder på 
facebook av heldige huskyeiere heng-
ende bak hardtarbeidende, lykkelige 
hunder, enten det er på ski eller på 
slede. Nei, i år takker jeg meg til gråe 

Lederens hjørne 

Lina Stabbetorp på Femundløpet 400 i 2016. 
Foto: Femundløpet. 
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Velkommen til rekrutt- og moroløpet 

DØRSTOKKMILA 
søndag 15. januar 2017 på Lillehammer 

Norsk Siberian Husky Klubb, i samarbeid med Norsk Polarhund klubb og Norsk Alaskan Malamute 
Klubb, inviterer til Dørstokkmila på Birkebeineren skistadion på Lillehammer søndag 15. januar 2017. 
 
VELKOMMEN TIL ALLE RASER OG KLASSER 
Alle hunder uansett raser og erfaring er velkommen (A, B og C klasser). 
 
Senior‐distanser (fra fylte 15 år)  
8 km slede 2- og 4‐spann, snørekjøring 1‐2 hunder  
 
Nordisk stil 1‐4 spann med en av nedenstående distanser: 
12 km slede 6- og 8‐spann  
18 km slede 6- og 8‐spann  
 
Junior‐distanse (fylte 12 år frem til fylte 16 år)  
8 km snørekjøring 1‐2 hunder, pulk 1‐2 hunder og slede opp til 4‐spann  
5 km snørekjøring 1 hund 
 
LØPSREGLER OG STARTLISENS 
Norsk Siberian Husky Klubbs løpsregler gjelder på dette løpet, se http://www.siberian‐husky.net/aktiviteter/
lopskjoring. Vi anbefaler alle å ha lisens fra Norges Hundekjørerforbund: http://www.siberian‐ husky.net/
aktiviteter/lopskjoring, og vil selge lisenser på stedet. For priser se: www.sleddog.no/omforbundet/Sider/
Lisenser.aspx  
 
PÅMELDING 
Startkontingent Senior slede: kr. 250,‐. Andre klasser Senior kr 150,-, junior kr. 100,‐ 
 
Påmelding skal gjøres innen lørdag 14. januar kl 18.00 på e‐post: johnny@atlant‐entreprenor.no  
Det vil være mulig å melde seg på helt frem til kl 10.00 løpsdagen, mot ekstragebyr kr. 150,- uansett junior/senior. 
 
Det må påregnes kr. 50,‐ for parkering. 
 
Åpningstider 
Sekretariatet åpner kl. 09.30, og kjøremøte er kl. 10.30 (valgfritt). Første startende er kl. 12.00. 
 
Ved spørsmål kontakt 
Johnny Blingsdalen på mobil 900 29 092 (NSHK)  
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Da er det høst igjen, men kulda har 
latt vente på seg. I hvert fall her på 
Østlandet har det vel sjelden vært 
så varmt så pass lenge utover høs-
ten. Vi får håpe på endring, og en 
kald og snørik vinter. Det blir litt 
slitsomt i lengden med en hobby 
som enten må utøves grytidlig på 
morgenen eller til langt på natt 
store deler av året. 
 
Hundekunnskap 
«Det er moro å ha hund! Livet sammen 
med en hund gir masse muligheter til 
glede. Bare det å få komme nær et indi-
vid av en annen art. Vi har vår mennes-
kelige måte å kommunisere på, hunde-
ne har sin måte. Og likevel kan det 
fungere så bra. Fantastisk! Årsaken til at 
vi kan få til dette samspillet er at vi ikke 
er så ulike. Vi deler visse egenskaper 
som er et resultat av mange tusen år 
med seleksjon av hunder slik at den kan 
leve et liv sammen med oss mennesker. 
En av de egenskapene som vi deler er 
evnen til å leve sammen. Hunden er 
utviklet for å leve et flokkliv som ikke 
er helt ulikt slik vi har det i våre men-
neskelige familier. En annen likhet med 
oss og våre hunder er evnen til å opple-
ve følelser. Vi og hundene deler de 
grunnleggende pattedyrfølelsene. Hun-
der kan, akkurat som oss, bli redde, 
være håpefulle, kjenne følelse av lykke, 
bli sinte, bli lettet, og oppleve fred og 
ro. Følelser har sitt eget språk, et språk 
uten ord som går på tvers av artsgrens-
ene. Det gjør at vi lett kan utvikle en 
evne til å forstå hvordan hunden har 
det i øyeblikket, akkurat som hunden 
ofte senser vår sinnsstemning», skriver 
Kenth Svartberg i boka «Bra relasjon». 
 
Og vi sledehundkjørere har en unik 
mulighet til å skaffe oss kunnskap om 
hund og hundeatferd av de beste lære-
mesterne – hundene selv. Det er få eller 
ingen andre hundemiljøer hvor man 
samspiller med såpass mange hunder 
samtidig, og hvor man avler og behol-
der hele kullet fra vugge til grav. Som en 
gammel hundemann pleier å si; skal 
man lære noe om hunder så må man gå 
på «hundeuniversitetet», og det er ikke 
verken på veterinærhøyskolen eller på 
Ås. Nei, det er ute i løpegården hvor 
hundene samhandler og bruker språket 
sitt. Da kan vi observere og lære. Dette 
er særlig interessant når man har valper 
og unghunder som oppdras av tispemo-
ren og de andre i flokken. Da kommer 
det tydelig frem hvem som må under-
kaste seg hvem, hvem som dominerer, 
hvordan dette skifter, i hvilke situasjo-
ner det skjer, og hvilke sosiale roller 

hundene inntar også videre. Og siberian 
husky er en «primitiv» rase, med sitt 
velutviklede språk intakt, og derfor har 
vi en særlig god mulighet til læring. 
 
Bare se hva som skjer i valpekullet un-
der oppveksten, bakgrunnen for 
slossingen, utfordringen av hverandre, 
psykiske trusler, «alle mot alle» også 
videre. Dette har en eneste hensikt; 
nemlig kampen for tilværelsen – kam-
pen for å overleve. Slik lærer valpene 
om egne styrker og svakheter. Som 
igjen er erfaringer å ha med seg når 
flokken skal ut å jakte som de jo egent-
lig skal. Legg for eksempel merke til 
hvis man har anledning til å gå med 
flokken løs, og en hund plutselig tar ut 
etter et byttedyr. Alle de andre følger 
på, ikke etter hverandre, men i vifte-
form for å posisjonere seg i forhold til 
byttedyret. En hundeflokk er naturligvis 
avhengig av å samarbeide under jakten, 
og denne treningen gis de allerede fra 
valpestadiet av ved at moren tar ut som 
«byttedyr». Slik trenes valpene til å bru-
ke sine ferdigheter, og reflekser da mo-
ren stadig og hurtig skifter retninger slik 
som et byttedyr gjør. Vi som har hun-
der med et sterkt jaktinstinkt skal være 
bevisst denne type atferd i forhold til 
andre hunder, husdyr og vilt. Det er 
små påvirkninger som trengs før jaktat-
ferden utløses. Det er verdt å merke seg 
at en instinkthandling kan egentlig ikke 
endres, men vi kan imidlertid heve eller 
senke terskelverdien på egenskapen 
gjennom undertrykking, henholdsvis 
motivasjon. Men jaktinstinktet hos de 
aller fleste siberians er ikke modifisert 
verken gjennom avl eller læring.  
 
Det er også interessant å observere 
hvor forskjellig søsken kan utvikle seg. 
Det er ikke alltid så enkelt å vite hva 
som er hva – arv eller miljø, men det 
er påfallende mange ulikheter i reak-
sjonsmønster, terskelverdier, gemytt - 
det vil si selve «væremåten», selv blant 
søsken som vokser opp i samme miljø. 
 
Holdninger 
Det finnes en del «hundehatere» i sam-
funnet som stadig har et kritisk blikk 
på oss med hund. Derfor er det viktig 
at hundefolk holder sammen, og job-
ber for hundesaken og et positivt hun-
dehold til glede og nytte for samfunnet 
for øvrig. Dessverre registrerer jeg 
gjentatte ganger at en del folk i vårt 
miljø har et veldig negativt syn på en 
del andre raser og bruken av disse. Jeg 
tror ikke det er så lurt. Hundeeiere flest 
har en til to hunder. Vi har ofte mange, 
og mange hunder bråker mer, tar større 

plass, og lukter mer også videre. Vi er 
avhengig av løyper som kjøres opp 
med en forurensende snøscooter, og 
en del løyper går for eksempel i områ-
der med villrein. Noe som mange er 
kritiske til, og det er slettes ikke helt 
uten grunn! Det er altså vi som er de 
«sære», og som mer enn noen andre 
trenger samfunnets og andre hundeeie-
res aksept for vår hobby. Vi kan ikke 
forvente at andre hundeeiere skal ha 
forståelse for vår aktivitet hvis vi er så 
kritiske til andre raser som blant annet 
innebærer at de er løse for å kunne 
utøve sin opprinnelige funksjon. Det 
kan også tenkes at NSHK trenger støt-
te fra andre rasehundklubber i saker 
som berører oss. Så derfor bør vi tenke 
litt over hvilke holdninger vi tilkjenne-
gir over for andre hundemiljøer. Det er 
ikke bare siberianfolk som leser hva 
som skrives på nettet. 
 
Avl 
I min tid som redaktør har jeg trykket 
flere artikler om avl i Huskybladet. Jeg 
har ønsket å sette fokus på dette områ-
det da avl og seleksjon – selve hunde-
materialet - er helt essensielt for å lyk-
kes, og det er det som er en raseklubbs 
viktigste oppgave. Men hva kan klub-
ben gjøre for å påvirke avlen i riktig 
retning? Det vil si å øke gjennomsnittet 
av gode sledehunder. Det må være et 
overordnet mål for NSHK, og for alle 
seriøse oppdrettere. Pr. nå har ikke 
klubben iverksatt noen konkrete tiltak. 
Skal det fortsatt være slik, eller kan vi 
finne frem til noen fornuftige krav og 
retningslinjer – en avlsstrategi - som 
fører til bedre hunder? Dette er en selv-
følgelighet i andre velfungerende rase-
klubber, det bør det også være i NSHK. 
Sett derfor allerede nå av lørdag 17.7.17 
til klubbens avlsseminar, og bli med og 
diskuter dette viktige temaet for rasen. 
 
Flere har etterlyst presentasjon av 
Norske Utstillingschampioner. Men da 
må dere som eier disse hundene sende 
det inn til redaksjonen. Vi trenger et 
godt sidebildet, og et hodebildet, samt 
navn og registreringsnummer på hun-
den, hundens foreldre, og hvilke resul-
tater hunden har oppnådd på utstil-
linger og løp. Redaksjonens adresse er: 
huskybladet@gmail.com. Det gjelder 
selvsagt også annet stoff. Takk til alle 
bidragsyterne, men vi tar gjerne i mot 
mer stoff til bladet! 
 
Roa, 25.9.16 
 
Trond Lereng 
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Kjøreturen førte oss gjennom et vak-
kert landskap som minnet om høst, 
temperaturen ble gradvis kaldere etter 
hvert som vi nærmet oss Ål. Etter en 
pit-stopp på en Kiwi et eller annet 
sted, hvor de delte ut pizza, var det 
siste innspurt mot Sataslåtten camping. 
 
Vel fremme, godt etablert i Bergens-
hjørnet, tok jeg en ruslerunde for å 
hilse på venner og kjente. Samling er 
noe av det mest koselige jeg vet om, 
her føler jeg meg skikkelig hjemme! 
Det ble en runde i løypa med gutta for 
å få ut overskuddet, de hadde jo tross 
alt ladet hele dagen. Fornøyde og met-
te fant de roen. Jeg fikk være med på å 
rigge opp lavvoen jeg skulle sove i, 
samt vedovnen og feltsengene. Etter 
hvert som det begynte å mørkne, ble 
bålpanner og griller tente, pølser grillet 
og historier fortalt. Klokken 21 var det 
tid for kjørermøte, med en øl i hånden 
og lue samt hodelykt på plass. Samme 
løype som alltid, en fin runde med litt 
opp, ned og bortover. Veldig fint for 
nybegynnere, da det skal godt gjøres å 
kjøre feil! Løypevakter skulle være på 
plass og tenk «høyre, høyre, høyre».  
 
Lørdagsmorgen ringte vekkerklokken 
halv sju, ovnen hadde sluknet i løpet av 
natten og den ble på nytt tent, kaffekje-
len med varmtvann ble satt oppå. Tem-
peraturen steg raskt, matmor kledde på 
seg for å ta hundene ut av bilen. Så var 
det å nyte morgenkaffe og frokost 
rundt bålpannen, herlig! Matmor skulle 
ikke starte før 11-tiden, så da hjalp jeg 

selvsagt til med storspannene som skul-
le avgårde før meg. Fint å få med seg 
starten på andre enn seg selv syns jeg!  
 
Min plan var å ta det som en tur og 
som øving, da vi ikke hadde øvd så 
mye på forbi-passeringer. Det ble no-
en forbikjøringer, og vi endte opp med 
en femte plass. Vi kjørte uten nakke-
line, da jeg liker det best når vi trener 
hjemme. Neste gang blir det nakkeline 
på gutta, Oosik skal bare fremover 
mens Cartman er litt for interessert i 
de vi kjører forbi. Av hver trening og 
samling lærer man noe.  
 
Etter huskyløpet skulle jeg få opplæring 
av Johnny i Excel-filen som brukes til 
startlister, resultatlister og diplomer. 
Det var mye frem og tilbake, da den 
brukes sånn ca to ganger i året. Det er 
altfor lite til at man skal huske på alt til 
hver gang, ja til flere løp hvor jeg kan 
øve meg! Å få ut diplomene var ikke 
bare bare, man skal jo kunne få ut alle 
ved å trykke på en knapp men det ble 
til at vi måtte skrive ut hver enkelt for 
seg selv. Jaja, vi fikk det til tilslutt da.  
 
Diplomer ferdig, ut og hjelpe til på bar-
neløpet som ble arrangert. Store for-
ventningsfulle smil på de barna som 
stod og ventet på sin tur. Alle hadde 
fått utdelt startnummer og var giret på 
å starte. Geir Johansen hadde tatt med 
seg en liten ATV, som var perfekt til 
dette formålet! Det var løypevakter hele 
veien, og de litt yngre fikk med seg en 
av foreldrene. Det ble vel gjennomført 

og mange fornøyde unger den dagen. 
 
Etter barneløpet holdt Johanne Sundby 
foredrag om generell oppdragelse av 
siberian husky. Lærerikt og interessant å 
få med seg. Jeg personlig liker å vite 
hvordan andre gjør ting og hva andre 
syns, da man kan alltid lære et aller an-
net. Etter kake og foredrag var det klart 
for premieutdeling. Alle deltagere fikk 
diplom og premie etter plassering. Bar-
na fikk den ettertraktede sjokolademe-
daljen og en stor velfortjent applaus. 
Dette er fremtiden for husky klubben 
og vi får fortsette med barneløp også på 
høstsamlingen slik at de også får opple-
ve gleden ved hundekjøring året rundt.  
 
Mellom premieutdeling og middag ble 
det en kickbike-tur med hundene som 
Kenneth Monsen hadde med seg, Sa-
vik og Oliver B. Bumble. Kan man bli 
forelsket i en hund? Jeg ble i hvert fall 
det. I Oliver.  
 
Det begynte å mørkne, og det var på 
tide å finne frem grillmaten og ølen og 
gå bort til salen. Vi kom inn til flotte 
tildekkede bord, med stearinlys og flott 
stemning! Takk for gode polske pølser 
med potetsalat, og takk for de deilige 
tyttebærene som jeg spiste nesten en 
hel kopp av. Hundesnakk, smil og lat-
ter. Etter middagen ble det servert 
aldeles nydelige kaker og kaffe. Senere 
på kvelden ble vi sittende rundt bål-
pannen under stjernehimmelen. Det 
ble minusgrader. Herlig.  
 
Neste morgen fikk jeg servert speilegg 
og kaffe i lavvoen. Jeg vil ha lavvo nå. 
Med vedovn og feltseng. Jeg ble spurt 
om jeg ville ta en tur med den lille ATV
-en og 4-spann. Det takker man vel ikke 
nei til? Savik og Oliver foran, Oosik og 
Cartman bak. Fire sterke hannhunder 
ble kanskje litt vel mye krefter for den 
lille grønne med dårlige bremser. Det 

TEKST: SASKIA VAN ES 

Som kasserer i klubben fikk jeg noen oppgaver i forbindelse med høst-
samlingen, ta med premier, henter premier, og litt sånt. På vei til Sataslåt-
ten kjørte jeg innom Brukshunden og fikk hentet det jeg skulle. Mye fris-
tende som hang på veggen der! Endte opp med å ta inn en og en av mine 
to hunder, for å prøve litt seler. Kom ut smilende og fornøyd, med nye 
seler og litt snacks til hundene. Full bil, to fornøyde gutter som hadde 
noe godt å tygge på og en glad matmor som fikk dra litt tidligere fra jobb 
den dagen for å unngå den verste køen. 

Foto: Gro Britt Skarseth. 
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ble en tur i grøfta. Pytt pytt. Man lærer 
av sånt. Takk til du i løypen som hjalp 
meg på veien igjen! Fremdeles forelsket 
i Oliver for de som lurte. Fornøyde 
hunder og en fornøyd matmor.  
 
Stresset matmor som glemte bort ut-
stillingen. Premier. Premiene som lig-
ger i bilen måtte de ha! Løp frem og 
tilbake med premier. Så at flinke folk 
hadde ordnet og styrt med ringen, alt 
var bra. Pustet lettet ut. Fikk forespør-
sel om å delta på matchshow. Ja hvor-
for ikke? Jeg valgte Oosik, han er en 
pen hund, litt høy bare. Men det gjør 
ikke matmor noe, når hennes to gutter 
kan dra en slede alene om vinteren. Vi 
røk ut i første runde, det gjør ikke noe. 
Det var bra sosialisering for min «lille» 
Oosik på 17 måneder. Mange flotte 
ekvipasjer, folk og hunder i alle aldre.  
 
Så var det på tide å pakke bilen. Den 
ble full for å si det sånn. Utstillingstelt, 
premier og diverse skulle bli med meg 
hjem. Jeg endte opp med å løpe rundt 
med eplekaken som ble glemt under 
utstillingen. Tok farvel med venner og 
kjente, delte ut både klemmer og kake. 
Det ble en lang tur hjem, kø og atter 
kø, omkjøring, og mere kø. Godt å 
komme hjem. Vi sovnet på sofaen, 
gutta og jeg.  
 
Takk for en fin samling folkens! Det er 
som en stor familie som man helst 
skulle vært litt lengre med. ■ 

Mange glade deltagere etter barneløpet. 
Foto: Lars Kristian Günther. 

Kjøremøte før barneløpet ledet av Kenneth Monsen. Foto: Lars Kristian Günther. 

Camilla Kerler Günther, Bertine Romfog og 
Marius Wæhle. Foto: Lars Kristian Günther. 

Marianne Larsen gjør klar til 
lørdagsmiddagen. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Oda Ingstad. Foto: Gro Britt Skarseth. Skye på høstsamling. Foto: Tora Kleven. 

Foto: Rikke Bergendahl. 
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En toppers helg er over - Høstsam-
lingene på Sataslåtten i Ål går så 
altfor fort. Vi har ikke før fått rigget 
oss til, med hunder, telt og lavvo, 
biler og alsken utstyr før det hele 
skal pakkes sammen. 
 
Hundepreik i alle leire og grupper - her 
er det lov til å skryte og peke, smile og 
kommentere. Herlig er det at vi stort 
sett er enig om det viktigste: at hunde-
ne våre er friske, glade i å løpe og trek-
ke samt  er sosiale med dyr og folk. 
 
Høstsamlingen startet offisielt med 
kjøremøte fredag hvor deltagerne fikk 

sjokoladekake og med kaffe til. Info 
om morgendagens løp ble tatt godt i 
mot, og det ble også noen spørsmål. 
Flott det er nye med hvert år som ikke 
har kjørt runden før. 
 
Arrangementskomiteen inviterte til 
foredrag med Johanne Sundby lørdag 
ettermiddag. Foredraget handlet om 
"Generell oppdragelse av siberian hus-
ky". Johanne har holdt på med sibe-
rians i mange år, har god erfaring etter 
mange siberians i sin "flokk" og som 
aktiv hundekjører. Hennes uformelle 
og ledige stil ble til et fint foredrag 
med gode og nyttige tips, basert på 

noen absolutter. Disse absoluttene er 
det opp til den enkelte hundeeier å 
bestemme: Hva vil jeg absolutt at hun-
den min skal kunne og Hva vil jeg at 
den absolutt ikke skal kunne/gjøre. Ja, 
så får man oppdra den etter det! 
 
Tusen takk til Johanne for den faglige 
input’en og takk til Mari Skår for nyde-
lig hjemmebakt kringle. 
 
80 glade små og store huskyeiere møt-
tes til felles middag på Liatun hvor Gro 
Britt Skarseth, Mari Skår, Mariska Kro-
etze, Oda Ingstad og Marte Jørgensen 
hadde skapt en veldig lun og hyggelig 

Geir og Toril Johansen er tilbake på sam-
ling igjen! Foto: Mariann Pedersen Høidahl. 

Foto: Rikke Bergendahl. Lina Stabbetorp klar til start. Foto: Gro Britt 
Skarseth. 

June Ellingsen med Johnny Blingsdalen 
som passasjer. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Geir og Toril Johansen på vei ut fra start. 
Foto: Gro Britt Skarseth. 

«Bergensgjengen» ved Linn Beathe Riley, Kenneth Monsen og Geir Johansen. Foto: Rikke 
Bergendahl. 

Lene Halvorsen. Foto: Rikke Bergendahl. 
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stemning med høstfarger, lys og dekke-
de bord. Ute var det fakler og fyr i de 
to store grillene, og klubbens partytelt 
var satt opp til de som ønsket å spise 
ute. Nytt fra i fjor, var at man tok selv 
med seg det man skulle grille OG tilbe-
hør (salat, dressing etc.). Det fungerte 
helt fint for de jeg fikk snakket med. 
 
Under middagen hadde vi bildefrem-
visning. Bilder og video som Cathrine 
Toft hadde tatt og fått fra andre gjen-
nom dagen. Neste år utvikler vi dette 
og oppfordrer allerede nå alle til å sen-
de inn bilder og video. Husk å gi full-
makt til Redaksjonen slik at de kan 

brukes i NSHK sammenheng - sendes 
til huskybladet@gmail.com. 
 
Johanne S., Tora K og flere hjalp til 
med å rydde av etter middagen, for å 
gjøre klart til kaffe og kaker. Klubben 
har noe drivende dyktige kakebakere 
som igjen leverte. Tusen takk til: Cath-
rine Stenstad, Wilhelmine Thuv, Bente 
Sofie Alhaug, Anita Farstad, Cathrine 
Toft og June Blingsdalen. Håper ikke 
jeg har glemt noen nå?  
 
Oppsummeringsvis ble det ryddet opp 
lørdagskvelden og søndag formiddag, 
og her deltok flere hvorav jeg ikke 

husker alle - jeg sier ganske enkelt Tu-
sen Tusen takk. 
 
Da vi dro fra Liatun var det ryddet, 
kjøkkenet blankpolert, gulvene vasket 
og kostet, stoler og bord ryddet til side 
og søppel kastet. 
 
Igjen, tusen takk til alle dere som hjalp 
til før, under og etter samlingen. Det 
er mange små og store oppgaver som 
skal løses. Sammen klarer vi det så 
utrolig bra! 
 
Arrangementskomiteen i NSHK 
v/Kristin Ranem Rønsdal 

Mariann Pedersen Høidahl. Foto: Tora 
Kleven. 

Flott dekket middagsbord. Foto: Gro Britt 
Skarseth. 

Bjørn Svensen. Foto: Tora Kleven. 

Toril Johansen og Helax. Foto: Tora Kleven. 

Turid Aandalen Lindberg. Foto: Rikke 
Bergendahl. 

Samling og feiring av Viggo Jørgensens 
bursdag. Foto: Tora Kleven.  

Jo Arne Brustugun. Foto: Gro Britt 
Skarseth. 

Veronica Strand og Luna. Foto: Tora Kleven. Deilig på høstsamling! Foto: Gro Britt 
Skarseth. 

Runar Golimo Simonsen klar til start med 
Tone Beate Hansen som handler. Foto: Gro 
Britt Skarseth.  

Rikke Bergendahl. Foto: Gro Britt Skarseth. 
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Plass Start nr. Navn Løpstid Differanse Gj. Snitt 
 
Vogn 10-spann  C, Senior, 4,8  Km         
1 ........... 1 ................ Runar Golimo Simonsen .............12:47 ......   ................... 22,5   
2 ........... 2 ................ Rikke Bergendahl ........................12:52 ...... 0:05 ............. 22,4   
3 ........... 5 ................ Lina Stabbetorp ..........................13:43 ...... 0:56 ............. 21,0   
4 ........... 4 ................ Jo Arne Brustugen ......................14:40 ...... 1:53 ............. 19,6   
5 ........... 3 ................ Geir Johansen .............................15:31 ...... 2:44 ............. 18,6   
 
Vogn 8-spann  C, Senior, 4,8  Km 
1 ........... 8 ................ Svein Erik Teslo ...........................11:01 ......   ................... 26,1   
2 ........... 7 ................ Svein Dufseth ..............................12:07 ...... 1:06 ............. 23,8   
3 ........... 6 ................ Oda Ingstad*...............................12:39 ...... 1:38 ............. 22,8 *Kjørte med 1 AH 
4 ........... 12 .............. Turid Lindeberg ..........................13:14 ...... 2:13 ............. 21,8   
5 ........... 13 .............. Veslemøy Jarmann .....................13:53 ...... 2:52 ............. 20,7   
6 ........... 10 .............. Tom Erik Fjellhaug ......................15:28 ...... 4:27 ............. 18,6   
7 ........... 9 ................ Lene Halvorsen ...........................15:39 ...... 4:38 ............. 18,4   
8 ........... 11 .............. Astrid Tomtum ............................17:17 ...... 6:16 ............. 16,7   
  
Vogn 6-spann  C, Senior, 4,8  Km 
1 ........... 14 .............. Elisa Kroeze .................................12:23 ......   ................... 23,3   
2 ........... 15 .............. Bente Sofie Alhaug .....................12:36 ...... 0:13 ............. 22,9   
3 ........... 18 .............. Morten Bjørgvik ..........................13:23 ...... 1:00 ............. 21,5   
4 ........... 16 .............. Anita Farstad ..............................14:03 ...... 1:40 ............. 20,5   
5 ........... 19 .............. Anne Sprangen ...........................14:19 ...... 1:56 ............. 20,1   
6 ........... 21 .............. Marianne Larsen .........................14:42 ...... 2:19 ............. 19,6   
7 ........... 17 .............. June Ellingsen .............................15:45 ...... 3:22 ............. 18,3   
8 ........... 20 .............. Jan Einar Reinsvik .......................16:23 ...... 4:00 ............. 17,6   
 
Vogn 4-spann  C, Senior, 4,8  Km 
1 ........... 21 .............. Viggo Jørgensen ..........................11:44 ......   ................... 24,5   
2 ........... 22 .............. Cecilie Husebø-Isaksen ...............13:56 ...... 2:12 ............. 20,7 
3 ........... 23 .............. Anett Kolbu* ...............................36:56 ...... 25:12 ........... 7,8  *3 SH/1 Australian Shep. Kjørte feil 
 
Sykkel 2-spann  C, Senior, 4,8  Km 
1 ........... 24 .............. Veronika Strand ..........................11:30 ......   ................... 25,0   
2 ........... 27 .............. Bjørn Svensen .............................14:01 ...... 2:31 ............. 20,5   
3 ........... 25 .............. Elias Alhaug Røer ........................14:39 ...... 3:09 ............. 19,7 
 
Sykkel inntil 2 hunder C, Senior, 4,8  Km 
1 ........... 30 .............. Trygve Osa ..................................12:14 ......   ................... 23,5   
2 ........... 29 .............. Johanne Ranem Rønsdal* ..........12:46 ...... 0:32 ............. 22,6 *junior 
3 ........... 28 .............. Kristin Ranem Rønsdal ................13:42 ...... 1:28 ............. 21,0   
4 ........... 26 .............. Olav Rønsdal* .............................14:35 ...... 2:21 ............. 19,7 *Kjørte med 1 AH 
 
Sparkesykkel 2-spann  C, Senior, 4,8  Km 
1 ........... 31 .............. Stein Inge Rønning ......................10:35 ......   ................... 27,2   
2 ........... 34 .............. Vincent Haugland .......................11:35 ...... 1:00 ............. 24,9   
3 ........... 32 .............. Tim Kroeze ..................................12:27 ...... 1:52 ............. 23,1   
4 ........... 33 .............. Mari Skår ....................................12:30 ...... 1:55 ............. 23,0   
5 ........... 39 .............. Saskia Van Es ..............................13:11 ...... 2:36 ............. 21,8   
6 ........... 38 .............. Gro Britt Skarseth .......................14:06 ...... 3:31 ............. 20,4   
7 ........... 37 .............. Trude Johansen ..........................15:16 ...... 4:41 ............. 18,9   
8 ........... 36 .............. Gunhild Jensen ...........................16:18 ...... 5:43 ............. 17,7   
9 ........... 35 .............. Jens Fladerer ...............................17:08 ...... 6:33 ............. 16,8   
 
Sparkesykkel 1 hund  C, Senior, 4,8  Km 
1 ........... 43 .............. Jens Fladerer ...............................15:56 ......  .................... 18,1   
2 ........... 42 .............. Wilhemine E. Thuv ......................19:50 ...... 3:54 ............. 14,5   
3 ........... 40 .............. Cathrine Stenstad .......................21:02 ...... 5:06 ............. 13,7   
4 ........... 41 .............. Marian Pedersen Høidahl ...........24:02 ...... 8:06 ............. 12,0   
 
Jogging 1 hund  C, Senior, 4,8  Km 
1 ........... 44 .............. David Liljeroos ............................22:20 ......   ................... 12,9   
2 ........... 47 .............. Camilla Kerler Günther ...............22:22 ...... 0:02 ............. 12,9   
3 ........... 48 .............. Elisa Kroeze .................................27:02 ...... 4:42 ............. 10,7   
4 ........... 46 .............. Marius Wæhle ............................27:56 ...... 5:36 ............. 10,3   
5 ........... 45 .............. Bertine Romfog...........................DNF  
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Atim eier Svein Dufseth og Irene 
Borgen. Foto: Tora Kleven. 

BIM ble Siberian Berserkers Four Socks  her med Mariska Kroeze Pieterse og 
BIR Run Roys Sound of Wind Sherpa med Jan Erik Reinsviki. I midten, 
dommer Rikke Bergendhal. . Foto: Tora Kleven. 

Cecilie Husebø-Isaksen med Skye. 
Foto: Tora Kleven. 

Aktiviteter i utstillingsringen 

TEKST: TONE BEATE HANSEN. 

 
Søndag ble det arrangert valpeshow, match-
show samt barn og hund. 
 
Valpeshow 
Rikke Bergendahl stilte opp som vikardommer 
fordi togstreiken hindret Marianne Lund i å kom-
me seg til Ål. Skriver var Ida Larsen og rIngs-
ekretær Lina Stabbetorp. 
 
Valpeshowet ble vunnet av Run Roys Sound of 
Wind Sherpa, eid av Ida larsen Reinsviki og Jan 
Erik Reinsviki, oppdretter Roy Arne Tømmerås. 
BIM ble Siberian Berserkers Four Socks, eid og 
oppdrettet av Mariska og Tim Kroeze. 
 
Matchshow 
Etter valpeshowet ble det arrangert matchshow 
med 20 deltagende hunder. Dette er en uoffisiell 
utstilling som fungerer slik at to og to hunder 
møter hverandre, en slags cup, hvor dommer 
plukker ut den beste som så går videre. Slik fort-
setter det til dommeren står igjen med de beste, 
og kan kåre en vinner. På Sataslåtten vant Atim 
(eier og oppdretter Irene Borgen og Svein Duf-
seth) foran Karim (oppdretter Lina Stabbetorp 
og Marius Wæhle) og Bajaz (oppdretter Lina 
Stabbetorp og Marius Wæhle) med Rikke Ber-
gendahl som dommer. 
 
Barn og hund 
12 flinke barn og hunder deltok i Barn og hund. 
Det er ikke annet å si enn at man jo blir imponert 
over både barn og hunder. Lina Stabbetorp dømte 
og Mariann Pedersen Høidahl var ringsekretær. 
 
Takk til alle hjelpere! 
Igjen må vi takke alle som bidro til en vellykket 
helg og arrangementet, både deltagere og med-
hjelpere. ■ 

Jan Monsen på barneløpet. Foto: Rikke Bergendahl. 

BIR og BIM fra valpeshowet. Foto: Rikke Bergendahl. 

Resultat i Matchshow. Alle 3 hundene synes det var oppskrytt å stå pent på 
bildet, men flotte hunder er det! 1. Atim, 2. Karim, 3. Bajaz. Foto: Rikke 
Bergendahl . 
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Vintersamling, Grimsbu Turistsenter i Folldal 

23. - 26. februar 2017 

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

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

FORELØPIG PROGRAM 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retningslinjer for hundehold 
på NSHKs samlinger 

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

Camilla Kerler Günther inn til mål på Grimsbu. Foto: Stine Oppegaard. 
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Min 3 startende i hver klasse. I klasser med for få startende tilpasses dette i samråd med kjører etter kjørermøtet. 
 
Følgende klasser er ikke meritterende: 2 spann slede, 2 spann kickspark, 2 spann snørekjøring, 1 spann snørekjøring. 
 
Påmeldings- og betalingsfrist er 17. februar 2017, for rekruttløpet direkte torsdag og fredag på Grimsbu. 

Påmelding sendes til: 
Sportskomiteen v/Kenneth Monsen, e-post: kenneth@ulvhild.no, mobil 909 21 654. 
Betaling sendes til: Norsk Siberian Husky Klubb, kontonummer: 0530 2347060 eller VIPPS 913 79 931. 
NB! Oppgi kjørers navn, medlemsnummer, distanse og klasse både ved påmelding og betaling. 

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

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

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

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

LØPSINFORMASJON 

Distanse 
Medlem/ 

ikke medlem 
Klasser Kommentarer 

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

Obligatorisk utstyr er listet opp i Løpsreglementet. 

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

 

Nordisk 20 km 300,-/450,- 1-4-spann Egne regler for vekt i pulk etc jmf NHF 

Sprint 10 km 300,-/450,- 

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

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

Sprint 10 km 
Junior 

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

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

Sprint 10 km 
Rekrutt senior 

Slede eller snøre-
kjøring over 16 år 

 
Rekrutt junior 
Slede 14-16 år 

 
Rekrutt junior 

Snørekjøring 12-16 år 

150,-/250,- 

 
Max. 6 hunder 
Valgfri ekvipasje 
 
 
Max. 4 hunder 
Valgfri ekvipasje 
 
Max. 2 hunder 
Valgfri ekvipasje 

Kun lørdag. 
Se Viktig informasjon under. 
Ved påmelding til rekruttløpet angis alder og ekvi-
pasje og vaksinasjonskort fremvises. Her stilles 
ikke andre krav til hundene enn at de er vaksinert.. 
 
Rekruttløpet er ikke meritterende. 



14 

HUSKYBLADET 3/2016 

Vi besøkte Ronny på hans idylliske 
bruk utenfor Gjøvik en ettermiddag i 
oktober, og ble møtt av en særdeles 
hyggelig gjeng med siberian huskyer 
hvor fred og ro hersket. Ronny hadde 
fyrt opp bålpanna, og med 16 løse 
hunder benket vi oss rundt bålet. Det 
er alltid hyggelig å sitte rundt et bål, 
det gir en egen stemning. 
 
På grunn av den snøfattige førjulsvin-
teren bestemte vi oss for å ta en tur til 
Hardangervidda, hvor det var godt 
føre på veiene forteller, Ronny. Vi dro 
oppover fredag den 12.11.15, og kjørte 
en tur natt til lørdag. Vi var fire kjørere 
i lag, og en av de er svært godt kjent i 
området. Han trener på den samme 
veien som vi kjørte minst et par ganger 
i uka. Vi dro ut igjen lørdag formiddag 
i 1100 – tida. Det hadde blåst opp, og 
sporene hadde føyket igjen. Men det 
var ingen problemer rent værmessig 
sett. Vi hadde også med oss alt utstyr 
for å klare oss i fjellet. I praksis hadde 
vi med oss det samme utstyret som er 
obligatorisk på langdistanseløp, inklu-
dert fullt klesskift med nye ullklær osv. 
Alle fire kjørerne hadde også med seg 
GPS som vi sjekket hele tiden slik at vi 
holdt oss på sporet, samt som sagt at 
dette er en av kjørernes faste trenings-
steder. Og derfor visste vi hvor det var 
vann, og vi var kjente på veien. 

Det var tungt føre, fortsetter Ronny, 
så det ble en brøytetur for bikkjene, og 
vi brukte faktisk 1 time på 6 kilometer. 
Vi var som sagt fire 8 – spann i lag, og 
vi byttet på å brøyte. Etter å ha kjørt 
en 7 – 8 kilometer bestemte vi oss for 
å snu på grunn av vind og snøfokk.  
 
Jeg lå som bakerste spann, og hundene 
var derfor ganske spreke da de hadde 
fått "hvilt" litt. Derfor var de skikkelig 
på hugget da jeg skulle kjøre forbi for å 
kjøre først igjen. Og det er da det fatale 
skjer….. Snøen hadde fokket seg, og i 
det jeg kjører forbi de andre spannene, 
velger lederhundene å gå mellom to 
fonner til høyre. Jeg registrerte ikke 
dette på grunn av værforholdene, fort-
setter Ronny. Og på dette stedet var 
veien kun 50 – 60 meter fra et vann. 
Plutselig oppdaget jeg at det var vann 
rundt sledemeiene, og jeg trodde at jeg 
hadde kjørt ut på ei myr. Men plutselig, 
med et brak gikk jeg rett igjennom isen. 
Og da startet KAMPEN – kampen for 
å overleve! 
 
Først skvatt jeg og det var rett og slett 
jævlig kaldt! Jeg gikk helt under med 
hodet, men kom meg opp igjen. Sle-
den ble liggende delvis under vann, og 
opp på isen. Kjører nummer to gikk 
også igjennom isen, og hun sier til 
meg: "I dag dør vi!"  

Jeg ble liggende der og bakse fortset-
ter, Ronny, og min tanke var på bik-
kjene. Jeg forsøkte å løsne de fra line-
ne, men det var helt umulig. De tråk-
ket på meg slik at jeg forsvant under 
vannet igjen, og fingrene mine var så 
stive av kulde at jeg klarte ikke å løsne 
krokene. Jeg ble liggende der i 5 – 10 
minutter, og ble mer og mer følelses-
løs. Det var som om både armer og 
bein ble helt "borte", og det var vans-
kelig å bevege seg på grunn av at jeg 
selvsagt var kledd i tungt vinterutstyr. 
Jeg prøve å legge armene på isen for å 
hvile da jeg ble så trøtt og sliten, men 
det gikk ikke da isen hele tiden brast. 
 
Etter hvert innså jeg at "det var det"…. 
Det var faktisk ingen panikk, tvert i 
mot følte jeg meg ganske så fattet. 
 
De to spannene som stod igjen på land 
kunne lite gjøre på grunn av avstanden 
ut til de to i vannet, men heldigvis 
hadde den ene kjøreren med seg en 
lang sikkerhetsline. Og de var heldige! 
Før de kjørte ut hadde de snakket om 
å kutte denne lina da de egentlig ikke 
ville ha en såpass lang line hengene 
etter sleden, men de hadde latt være. 
Og i tillegg hadde en av de med seg en 
nødsender. Dette er en type som sen-
der ut signaler til en stasjon i Houston 
i USA, som igjen varsler Hovedred-

 

NÆRE PÅ 

Mange fikk sikkert med seg den svært alvorlige hendelsen på Hardangervidda i fjor hvor to hunde-
kjørere gikk gjennom isen. Redaksjonen har tatt en prat med Ronny Lindkvist som var en av dem. 

TEKST: TROND LERENG 

FOTO: KRISTIN HELTBERG LERENG 
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ningssentralen på Sola i Norge. HRS 
varslet så Røde Kors. 
 
Det viste seg at sleden til den andre 
kjøreren holdt seg noenlunde flytende, 
og hundene hennes hadde ikke gått 
igjennom isen. Kjørerne på land be-
gynte å kalle på bikkjene hennes, og de 
klarte å trekke sleden med seg mot 
land. Sleden fungerte som en 
"isbryter" slik at det ble en råk i isen 
inn mot land. Så fikk kjørerne på land 
kastet ut sikkerhetslina til Ronny som 
klarte å klemme den oppunder armhu-
len, og kom seg på land. Jeg var selv-
sagt iskald, forteller Ronny, men etter-
som vi hadde med oss alt av utstyr fikk 
jeg skiftet og fikk på meg tørre klær og 
kom meg inn i vindsekken. 
 
Så kommer noe av det verste med hele 
hendelsen, da Ronny kommer noenlun-
de til seg selv igjen, ser han hundene 
sine stå igjen ute på isen…. De hadde 
på en eller annen måte klart og karret 
seg opp på isen. Da forsvant den siste 
rest av sunn fornuft, sier Ronny. Jeg 
ville ikke forlate hundene mine, men de 
andre sørget for å ta meg med. De viss-
te at Røde Kors var langt unna. Ronny 
ville egentlig bli igjen på grunn av hun-
dene. "Hundene gjør alt, yter alt de kan, 
er alltid blide, men nå sviktet jeg dem, 
nå som de trengte meg aller mest. Det 
var helt grusomt å snu ryggen til de å 
dra", forteller Ronny videre. 
 
De brukte veldig lang tid tilbake mot 
basecampen, og de møtte Røde Kors 
kun 500 meter fra campen. Og da kom 
de seg over i beltevognene, og ble 

transportert ned. Røde Kors lovde at 
de skulle gjøre alt de kunne for å ta 
vare på hundene, men de kunne jo 
heller ikke satse livet. 
 
De ble tatt utmerket hånd om i Røde 
Kors sitt hovedkvarter, hvor også poli-
tiet etter hvert kom som er naturlig 
ved en redningsaksjon. Og Ronny fikk 
da det nødvendige, men svært ubeha-
gelige spørsmålet om hva han ville de 
skulle gjøre med hundene som stod 
igjen ute på isen. De ville selvsagt gjø-
re det de kunne for å berge de på land, 
men hvis det ikke var mulig måtte 
Ronny ta stilling til om de skulle bli på 
isen og vente….., eller om de skulle 
avlives på stedet. 
 
Ronny fikk jevnlig oppdatering fra Rø-
de Kors, og det viste seg heldigvis at en 
mann hadde klart å ake seg ut til hun-
dene. En av hundene var dessverre 
død, men ellers hadde de andre klart 
seg. Røde Kors fikk så festet en vaier til 
sleden, og ved hjelp av to beltevogner 
klarte de å dra slede og hunder på land. 
 
Etter å ha kommet seg litt til hektene 
igjen fikk de haik med brøytebilen opp 
igjen til campen. Røde Kors hadde tatt 
hånd om hundene, og lagt de på heng-
eren. Vi fikk ordnet oss litt i campen, 
og da opplevde jeg pånytt en veldig 
vanskelig situasjon, forteller Ronny. 
"Campen var bare 15 meter i fra heng-
eren, men jeg brukte 20 minutter på å 
komme meg bort til hengeren for å se 
etter bikkjene mine. Jeg følte at jeg 
hadde sviktet dem og det var vanskelig 
for meg å møte dem igjen", sier 

Ronny. "Jeg gikk først bort til Missi 
som er en veldig glad hund, og som 
jeg har et spesielt forhold til. Jeg slapp 
henne ut, og hun var veldig "på" meg. 
Det var akkurat som hun prøvde å si 
at dette går helt bra!" Så gikk jeg videre 
til hver enkelt hund. De var riktignok 
slitne, og medtatte, men i løpet av nes-
te dag virket alt som før. De spiste 
godt, og var glade". 
 
Har du fått noen "senvirkninger" spør 
vi? Nei, jeg har ikke det svarer Ronny. 
Det har gått veldig bra, og vi gjorde 
mye riktig når det først gikk galt. Men 
noen av hundene vegret seg i en perio-
de for å gå der hvor det er overvann, 
men også det gikk over. Jeg har heller 
ikke merket noen endring i tillitsfor-
holdet, sier Ronny. Vi trente ikke førs-
te uka etter hendelsen, men jeg tilbrak-
te masse tid i hundegården. 
 
Har du noen råd til andre sledehund-
kjørere, Ronny? Ja, det må bli at man 
kan ikke være forsiktig nok. Selv om vi 
var meget godt kjent på sporet, hadde 
med oss GPS som vi hele tiden kont-
rollerte, gikk det altså galt. Det kan 
handle om sekunder! Sørg også for å 
ha med skikkelig med utstyr for å klare 
dere i fjellet om uhellet skulle være ute. 
Det viste seg at det tok tre timer fra 
ulykken til Røde Kors kom, så det å ha 
nok klesskift osv. er svært viktig! 
 
Når dette leses nærmer vi oss nettopp 
den årstiden da dette hendte, så fol-
kens, ta lærdom av Ronnys dramatiske 
ulykke! ■ 
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Til minne om 

Natalie Norris 
(1924-2016) 

Natalie Norris gikk ut av tiden den 28. august i år. 
Med henne er trolig den siste av Alaskas hunde-
kjørerpionerer gått bort. 
 
Natalie ble født i Lake Placid New York den 22. januar 
1922. Hun demonstrerte tidlig sin interesse for slede-
hunder. Som 13-åring kjørte hun et fem-spann i et løp i 
snøstorm hvor mange av konkurrentene kjørte seg bort 
mens hun ubesværet krysset målstreken. Som 15-åring 
skaffet hun seg et spann med malamutter. Noen av dis-
se ble senere solgt til admiral Byrds Sydpol-ekspedisjon, 
andre til US Army for trening som redningshunder un-
der annen verdenskrig. Etter krigen arbeidet hun en tid 
hos Short Seeley på Chinook kennel. Da hun sluttet der, 
for å dra til Alaska, fikk hun med seg to siberians. I 
Alaska møtte hun Earl Norris. De giftet seg og slo seg 
ned i Willow, rett utenfor Anchorage. 
 
Det var få registrerte siberians igjen i Alaska på denne 
tiden, etter at Leonard Seppala hadde avviklet sin kennel 
og flyttet til Seattle. Natalie og Earl bestemte seg for å 
starte et avlsprogram for denne rasen med fokus på 
både bruksegenskaper og rasetypisk eksteriør. Hunder 
med tilnavnene Alaskan’s …. of Anadyr ble et kvalitets-
stempel for en hver siberian husky stamtavle. Deres 
første avlshann, Chinook’s Aladin of Alyeska, hadde 

Natalie hatt med seg fra New Hampshire. Senere kjente 
avlsdyr var de egenavlede lederhundene Alaskan’s Astro 
of Anadyr og sønnen Alaskan’s Nicolay of Anadyr. Dis-
se vil mange nordmenn finne igjen i stamtavlene for 
sine hunder om de går langt nok tilbake. Både Natalie 
og Earl startet i løp med renrasede siberianspann, og 
gjorde det bra. De var også aktive når det gjaldt å stifte 
flere sledehund klubber i Alaska og i organiseringen av 
en rekke løp. Natalie ble også etter hvert rasedommer 
for siberian husky. Sammen, og hver for seg, besøkte de 
en rekke land, Earl som foredragsholder og Natalie som 
utstillingsdommer. Vi i Norge har også hatt glede av 
flere slike besøk, noe som var en vitamininnsprøytning 
for den unge siberian husky klubben. 
 
Mitt eget, og Kennel Brattalid sitt, forhold til Natalie og 
Earl går tilbake til 60-tallet. Etter først å ha fått Molinka 
of Bowlake som gave av Seppala og et par år senere 
Bryar’s Sepp og Bryar’s Sindy, oppsto spørsmålet om 
hvor vi kunne hente ytterligere avlsmateriale av 
Seppalalinjer. Noe korrespondanse frem og tilbake før-
te til at Seppala anbefalte meg å ta kontakt med Norris 
som hadde flere hunder av Seppalalinjer i sin kennel. 
Sommeren 1966 reiste jeg to måneder alene på 
«ryggsekktur» i Alaska og benyttet sjansen til å besøke 
Natalie og Earl. The «Howling Dog Farm» kalte de 

Natalie and Earl with Chinook’s Alladin of Alyeska, the Norris’ first great leader. Alladin was given to Natalie by Short Seeley 
just before Natalie ventured to Alaska. In 1948, Alladin led Earl’s Fur Rondy team to victory. Photo taken in the late 1940s. In 
the collection of Natalie & Earl Norris.  
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stedet sitt, hylende hunder var det virkelig der – mer 
enn seksti tror jeg det var. Jeg ble tatt varmt imot, sær-
lig av Natalie som ga meg en lengre innføring i avlspro-
grammet deres. Jeg glemmer det aldri! I det bitte lille 
huset de bodde i den gangen syntes det å herske en viss 
grad av kaos. Men dette var bare tilsynelatende. I en 
stor haug i et hjørne lå det en masse papirer, hundepa-
pirer, og hver gang Natalie skulle fortelle om en hund, 
og vise meg stamtavlen, stakk hun hånden inn i haugen 
og dro frem stamboken til akkurat den hunden. Her var 
det full kontroll! Earl tok meg med ut med spannet og 
vogn og jeg var lykksalig. Hadde virkelig fått en liten 
føling med Alaska-mushing. Det ble i første omgang til 
at vi bestilte to valper fra Norris, en hann Tannik og en 
tispe Semlja. Disse utviklet seg imidlertid ikke helt etter 
forventningene. Tannik ble for kort i ryggen og med 
for mye halekrøll, og Semlja for liten og spinkel. Da 
Natalie et par år etter så dem ferdig utvokst uttrykte 
hun misnøye og tilbød oss som erstatning en voksen, 
innkjørt hann etter lederhunden Nicolai. Alaskan’s Jet 
Pilot of Anadyr var en praktfull hund, både eksteriør-
messig og som trekkhund, og stamfar til de fleste Brat-
talid kullene i årene som fulgte. Noe senere fikk vi også 
over en halvbror, Alskan’s Papik of Anadyr. 
 
Earl og Natalie, men kanskje spesielt Natalie, har vært 
mentor for entusiastiske siberian huksy-eiere og hun-
dekjørere fra mange europeiske land. Noen har som 
jeg kommet på kortere besøk, noen har vært på How-
ling Dogfarm i lengere tid og jobbet som handlere og 
kennelhjelpere. Slik fikk de sin svigerdatter Kari fra 
Norge som kom – og ble – samt barnebarnet Lisbeth 
som for tiden gjør det bra i Iditarod med sitt rene sibe-
rian husky Anadyr spann. De mange besøk har også 
ført til en rekke Anadyr importer, foruten Norge også 
til Sverige, Finland og ikke minst Holland. Els (nå van 
Lierop) and Lew van Leuwen hadde den fordel frem-

for oss andre at de var henholdsvis pilot og flyvertinne 
på KLM sine ruter til Anchorage. Dermed kunne de 
holde nær kontakt med familien Norris over tid, og få 
anledning til å plukke ut de hundene de ønsket seg, 
samt få med seg hundene hjem gratis og uten karante-
ne Det ble et stort antall vakre siberian huskyer som 
etter hvert fikk et nytt hjem i Holland, noe som har 
ført til at Anadyr linjene har vært dominerende over 
hele sentral-Europa i årene etter. Slik fikk vi også indi-
rekte import av en del Anadyr-avkom via Holland til 
Norge. Vi på Brattalid har, og fortsatt Vargevass, i alle 
år forsøkt å holde disse linjene i hevd som trolig den 
beste stammen av rasetypiske/racing siberian husky 
som finnes i dag. 
 
En nekrolog over Natalie Norris kan vanskelig skrives 
uten også å ta med Earl slik jeg har gjort det her. Til-
slutt vil jeg derfor si litt om Natalie slik jeg opplevde 
henne i våre forholdsvis korte møter og pr korrespon-
danse. Hun var et varmt menneske som av hele sitt 
hjerte gikk inn i rollen som mentor for alle oss europe-
ere som kom for å lære. Hennes kunnskaper om rasen 
var enorm og hun delte sjenerøst av disse. Hennes rett-
skaffenhet og sjenerøsitet ble tydelig for meg da hun 
på eget initiativ erstattet våre to første forholdsvis mis-
lykkede Anadyr importer med to praktfulle, innkjørte 
hunder av deres beste linjer. Det er vel knapt nok noen 
oppdretter som ville gjort det samme. Jeg vil alltid bæ-
re med meg møtene med Natalie som en av de viktigs-
te og beste erfaringer jeg har hatt som siberian husky-
oppdretter. 
 
Jeg lyser med dette fred over hennes minne. 
 
Benedicte Ingstad 

Foto: Karsten Grønås (2001). 
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Hundedatabase 
Styret undersøker muligheten til å kjø-
pe oss inn i en Hundedatabase. Dette 
er en database som brukes av flere 
andre rasehundklubber, og den driftes 
av Datahound. Det kommer ukentlig 
automatisk inn data fra Dogweb, og i 
tillegg kan vi legge til alle de opplys-
ningene vi selv ønsker så som ulike 
løpsresultater, helse, avkomstgransk-
ning, hannhund/-tispeliste, utstilling 
osv. Det vil si at vi kan opparbeide oss 
en meget innholdsrik database for 
rasen vår, og det til en grei pris. Vi har 
også tatt kontakt med de to andre po-
larhundklubbene da dette vil redusere 
kostnadene. 
 
Spesialutstillingen  og årsmøte 2017 
Spesialutstillingen vil bli arrangert på 
Åstjern ved Brandbu den 27. mai. 
Dommeren er finske Mari Pajaskoski. 
Styret forsøker å få til øyelysing og 
gonoskopiering i løpet av utstillings-
helga på Åstjern. Årsmøtet blir som 
vanlig arrangert dagen etter spesialen. 

Jeg har blitt spurt om å skrive en 
artikkel om Nordisk stil og hva det-
te innebærer. Jeg er langt fra noen 
ekspert på området, men jeg skal 
prøve å beskrive det på en enkel 
måte, slik at flere får et innblikk i 
reglementet og mulighetene. 
 
Det foregår hele tiden en debatt i mil-
jøet vårt, og i kjølvannet av nye vedtat-
te regler for å oppnå NUCH, har det 
også blitt mer fokus på Nordisk stil. 
Dette fordi en i Nordisk stil kan få 
merittert hunden(e), noe som gjør at 
en ikke trenger å ha et helt hunde-
spann for å oppnå en tittel.  
 
Hva er så Nordisk stil? 
Norges hundekjørerforbund definisjon 
av nordisk stil er som følger:  
 
«Nordisk stil er en gren der utøver går 
på ski bak hunden som enten er inn-
spent i drag med pulk eller bare med 
en strikk. Det brukes fra 1-4 hunder.» 
 
Legg merke til at også snørekjøring her 
går under betegnelsen nordisk, men 
det er kun i løp der det brukes pulk at 
du i dag kan få merittert hunden(e). 
 
Hvordan få merittert en eller flere 
hunder?  
For å få en merittering i Nordisk stil, 
altså med ski og pulk, må du derfor ha 
fullført tre mellomdistanseløp (f.eks. 
Seppalaløpet, Rørosløpet og NSHK 
vintersamling). 
 
For at meritteringen skal være gjelden-

Litt om nordisk stil
TEKST OG FOTO: VERONICA STRAND 

Avlsseminar 2017 
Klubben vil arrangere et avlsseminar 
lørdag 17. juni på Åstjern med blant 
annet to eksterne foredragsholdere, 
gruppearbeid og diskusjon. Se egen 
annonse på side 53 for flere opplys-
ninger. 
 
Nordiske utstillinger/nordisk ut-
stillingschampionat 
Norsk Kennel Klub sendte i sommer 
ut et forslag på høring om etablering 
av Nordiske utstillinger fra 2018, og et 
nytt nordisk utstillingschampionat. 
Dette vil føre til flere attraktive utstil-
linger i Norden, samt økt bruk av nor-
diske dommere. Styret gav sin fulle 
støtte til NKKs forslag. 
 
Nye medlemmer i ABU 
I henhold til årsmøtevedtaket har sty-
ret konstituerer Ida Larsen og Cecilie 
Husebø Isaksen til de to plassene som 
manglet i ABU-komiteen. 

NYTT FRA STYRET 

Karsten Grønås, Kennel Var-
gevass, ble tildelt Norsk Ken-
nel Klubs oppdretterpris på 
årets representantskapsmøte 
lørdag 5. november. Vi gratule-
rer Karsten med den velfortjen-
te prisen etter over 50 år som 
oppdretter av siberian husky. 
 
I følge Norske Kennel Klubs 
statutter kan «Oppdretterprisen 
tildeles en person som kan vise 
til eget oppdrett av rasehunder 
med fremragende kvalitet. Opp-
drettet skal i sin bredde være 
preget av hunder som viser 
oppdretterens evne til et suk-
sessfullt oppdrett av hunder 
med meget høy kvalitet – alt tatt 
i betraktning rasens eksteriør og 
bruksegenskaper». 
 
Karsten har vært eier av siberian 

husky siden 1965, og er fremdeles en aktiv oppdretter av rasen, med flere 
svenske polarhundchampions og norske utstillingschampions i sitt oppdrett. 
Han har deltatt i løp med rasen siden 1971, og ingen andre siberian kjørere som 
har så mange meget gode resultater å vise til. Karsten har vært autorisert dom-
mer for polarhundrasene siden 1994, og har dømt spesialutstillinger i en rekke 
land, inklusive Crufts i 2014. Han er en mye brukt foredragsholder om rasen 
standard, bruk og funksjonalitet rundt omkring i hele Europa, i tillegg til fore-
dragsholder på dommerkonferanser i Sverige, Finland og Norge. 
 
Les også tidligere intervju med Karsten Grønås i Huskyblad nummer 4/2014, 
som ligger tilgjengelig på våre nettsider: www.siberian-husky.net 

Oppdretterprismottager Karsten Grønås og 
direktør Trine Hage. Foto: Frode Bakke. 

Vi gratulerer  

Karsten Grønås med norgeshistoriens første siberian husky oppdretterpris 
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de stilles det krav til minimum tre star-
tende i klassen. 
 
Eksemplet over teller som «fullført» og 
vil da gjelde som 3. premie, som er 
minimum for å oppnå brukskravet 
innenfor N UCH (norsk utstillings-
championat). 
 
For å oppnå N TCH (norsk trekk-
hundchampionat) kreves det derimot 3 
x 1.premie. (+ utstillingskrav). 
 
Trekkhundprøvene bedømmes i tre 
kategorier; 1. premie, 2. premie og 3. 
premie, som ikke må forveksles med 
1., 2. og 3. plass. Premie regnes ut fra 
en grunntid. Grunntiden regnes ut i 
forhold til vinnertiden i klassen. 
 
Aktuelle løp 
Jeg har forsøkt å finne ut hvilke løp 
som er aktuelle her i Norge for kom-
mende sesong, noe som har vært vans-
kelig fordi det i skrivende stund ikke 
foreligger noen terminliste for sesong-
en 2017. Jeg har allikevel valgt å ta 
med noen eksempler på løp som kan 
være aktuelle. 
 
NSHK vintersamling: Grimsbu, Foll-
dal. Går over to dager. Ca. 2 x 20 km. 
 
Rørosløpet: Start og mål ved Vaulda-
len Fjellhotell. Går over to dager. Ca. 2 
x 30 km. 
 
Seppalaløpet: Har gått både i Folldal 
og på Venabygdsfjellet. Går over to 
dager. Ca. 2 x 36 km. 

Vikerfjellløpet: Tosseviksetra. 30 km. 
Kun 1 dag. 
 
Trappers Trail: Svalbard. Start og 
målgang i Longyearbyen. Går over to 
dager. 70 km (40+30). 
 
Herringen Trail: Går i området rundt 
Børgefjell, men det er fortsatt uklart 
om det blir løp i 2017. Polarhundløpet 
er etter sigende lagt ned. 
 
Hvis en ønsker å gå flere løp, er det et 
alternativ å konkurrere i Sverige, men 
vær oppmerksom på at en svensk me-
rittering ikke er gyldig for å få en norsk 
tittel. Altså må hunden få løpsmeritte-
ringen i Norge om den skal kunne bli 
N UCH eller N TCH. 
 
Utstyr og vekt 
For å trene og delta på nordiske løp 
trenger du skiutstyr til deg selv, og 
pulk med drag og tilpasset sele til hun-
den(e). Enkelte løp krever også brems 
på pulken, så dette er noe du bør ha i 
mente ved valg av pulk. Noen løp har 
krav til obligatorisk utstyr, mens andre 
løp kun har krav til en viss vekt i pul-
ken. 
 
På Seppalaløpet kreves det obligatorisk 
utstyr, og dette innebærer telt, sovepo-
se, liggeunderlag til kjører, evt dekken 
til hund, mat til kjører og hunder, 
kokeutstyr med brensel og tauverk til 
oppstalling av hunder. 
 
Når det kommer til vekt blir det regnet 
ut i forhold til hundens vekt;  

1-spann: Hundens vekt x 0,7 
2-spann: Hundenes vekt x 0,7 
3-spann: Hundenes vekt x 0,6 
4-spann: Hundenes vekt x 0,5 
 
Valg av pulk 
Når det gjelder valg av pulk så finnes 
det flere typer på markedet. For ek-
sempel har fjellpulken ulike typer/
størrelser på pulk og også annet utstyr 
tilpasset nordisk kjøring. Det finnes 
også spesialbygde nordisk sleder. Et 
eksempel på dette finner du på 
www.kallasgarden.se. 
 
VM i Polardistans 2017 
Skulle det friste med et lengre løp og 
en eventuell verdensmestertittel har du 
sjansen i mars. Da arrangeres Polardis-
tans i Särna i Sverige, og løpet har fått 
VM-status. Løpet går over distansene 
300 km og 160 km, og det er klasser 
for både nordisk stil og slede. 
 
Er Nordisk noe alle kan klare? 
Daniel Fellmann som har gått både 
Rørosløpet og Polardistans sier at det-
te er noe alle kan klare. Ta det som en 
hyggelig skitur. Jeg har opplevd at folk 
hadde med svartkjelen og lagde bål 
midtveis i løpet. Det eneste en trenger 
å gjøre for å få en merittering er fak-
tisk å fullføre tre mellomdistanseløp - 
enklere blir det nesten ikke. 
 
For mer info se «Nordisk reglement» 
av Norges hundekjørerforbund og 
«Regler for Trekkhundprøver, polare 
raser» av NKK. ■ 

Litt om nordisk stil 
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Vi hundeiere gleder oss alltid til å hen-
te den nye hunden som vi har store 
forhåpninger til, og som vi ønsker skal 
bli et viktig bidrag i spannet vårt. Men 
hunden har ingen forutsetninger for å 
forstå noe av det som foregår, hvor 
den er, eller langt mindre glede seg. 
Noen hunder besitter egenskaper som 
gjør at de «spankulerer» rett inn på en 
ny kennel med den største selvfølge, 
men for de fleste hunder vil antakelig 
dette oppleves skremmende. Stedet er 
helt nytt, det lukter sterkt av mange 
andre hunder, og den blir tvunget inn 
på en fremmed hundeflokks revir. 
Dette strider i mot alle hundens nedar-
vede egenskaper! De fleste hunder 
føler seg antakelig usikre, og dens in-
stinkter gir den to valg; flukt eller 
kamp. Og i dette tilfelle har ikke hun-

den mulighet til flukt. Samtidig vil 
hunden også merke din anspenthet. 
«Hvordan vil dette gå?» Dermed har vi 
oppskriften på en potensiell fiasko 
hvis vi ikke tar noen forholdsregler. 
 
Hundens stamfar – ulven – lever i fa-
milieflokker hvor det er lite aggresjon 
innad, men de utviser derimot svært 
sterk aggresjon i mot fremmede indivi-
der som kommer inn på reviret. Som 
regel blir de fordrevet, alvorlig skadet 
eller drept. Og i de tilfellene hvor en ny 
ulv får innpass i flokken skjer det etter 
langvarige ritualer. Disse egenskapene 
finnes også hos hunden – dog heldigvis 
i avslipt tilstand, og i varierende grad i 
forhold til de forskjellige rasenes ibo-
ende egenskaper og terskler. 
 

Nå er jo rasen vår som regel svært om-
gjengelige og vennliginnstilte i mot 
andre hunder. Dette ligger nedarvet i 
rasen fra opprinnelsen, men det er like-
vel viktig at integreringen gjøres med 
forsiktighet, tålmodighet og forståelse 
av grenser og regler. Og vi som har 
mange hunder må ha klart for oss at 
hunden er et flokkdyr, og det vil si at de 
fra naturens side blant annet vandrer 
sammen, spiser sammen, sover sam-
men, vokter reviret sitt og jakter sam-
men. Og siberian husky har en sterk 
flokkmentalitet. Legg merke til at hvis 
en hund setter i gang en eller annen 
aktivitet, så følger gjerne flere etter selv 
om de i utgangspunktet ikke har moti-
vasjon for det. Det er heller ikke uvan-
lig at hvis to hunder barker sammen, så 
kan flere kaste seg inn i slagsmålet og 
gå løs på den svakeste. I dette tilfelle vil 
det mest sannsynlig si den nyankomne 
hunden. Man skal ha respekt for flokk-
atferd, og hvilke konsekvenser det kan 
få i forhold til å integrere en ny hund! 

Vi som driver med sledehunder skaffer oss av og til nye (ung)hunder som 
skal integreres på kennelen. Her er det mange fallgruber, og derfor er det 
viktig at dette gjøres gjennomtenkt og riktig. Her følger noen tips om 
hvordan du kan gå frem. 

Integrering av en ny hund inn i en sammensveiset "flokk" må gjøres gradvis og med forsiktighet. Bildet er av Uno Stenmyren. Foto: 
privat. 

TEKST: TROND OG KRISTIN HELTBERG LERENG. 
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Når du henter hunden 
Ta deg god tid, og bli kjent med den 
nye hunden. Ikke kjør rett hjem, men 
stopp underveis. Gå noen turer med 
hunden, gi den noe godt å gnage på 
slik at den assosierer deg med noe po-
sitivt. Da har du allerede startet på et 
godt tillitsforhold. Desto tidligere du 
klarer å skape en forståelse for at det 
er gjennom deg hunden gis tilgang til 
attraktive ressurser, som turer og mat, 
desto raskere vil hunden binde seg til 
deg. Slik bygger du din «heltestatus», 
og slik blir du hundens ankerfeste i 
dens nye tilværelse. 
 
Møte med flokken din 
Det er helt avgjørende at DU tar sty-
ringen over de første møtesituasjonene 
med hundene dine. Selv om siberians 
som sagt vanligvis er vennligsinnede i 
mot andre hunder, så for all del ikke 
bare slipp de sammen, og la det stå til! 
Hvis det første møte ender med slås-
sing kan det føre til uopprettelig skade. 
Presenter den nye hunden først «via 
deg selv». Luktesansen er uten tvil den 
best utviklede sansen hos våre hunder, 
og den er mennesket helt overlegen. 
Den styrer det meste av hundens opp-
levelser. Vi har mellom 5 – 10 millio-
ner luktreseptoarer, mens hunden har 
over 200 millioner, så vi har nok lett 
for å undervurdere den luktinforma-
sjonen som dyr og mennesker etterla-
ter seg, og den informasjonen en hund 
er i stand til å hente ut om andre hun-
der. En hund som lukter i baken på en 
annen hund, eller på en tisseflekk, for-
søker å skaffe seg mer informasjon om 
den andre hunden. Dette kan vi benyt-
te oss av ved for eksempel å fukte en 
fille med hundens tiss, for så å la de 
andre hundene lukte på filla. Samt at vi 
klapper og koser med den nye hunden 
for så å klappe de andre hundene. Slik 
lar vi hundene bli litt kjent med ny-
kommeren via den luktinformasjonen 
som vi bærer med oss. 
 
Har du kun en hund fra før så gjør det 
selvsagt hele prosedyren mye enklere. 
Sørg for at hundene møtes på nøytral 
grunn, altså ikke hjemme hos deg selv. 
Start møte med å gå en tur. Beveg deg 
hele tiden fremover slik at hundene 
bruker sansene sine på mange andre 
inntrykk. Ikke la de stå snute mot snu-
te mens du selv står anspent i andre 
enden av båndet, og håper at dette går 
bra. Hunder er mestre i å lese vårt 
kroppsspråk og vår sinnsstemning, og 
det smitter over på hundene. Så der-
for; senk skuldrene, opptre rolig og 
vennlig. Noen hunder finner raskt ut 
av hverandre, og posisjonerer seg i 
forhold til hverandre etter kort tid. 
Men vanligvis trengs det flere møtesi-

tuasjoner hvor hundene benytter seg 
av ritualisert aggresjon som stiv 
gange, stirrende blikk, høye haler, 
«bitt» over snute og lyd i form av knur-
ring o.l. før rangen er avklart. 
 
Ritualisert aggresjon er truende uttrykk 
som hundene bruker som kommunika-
sjon overfor andre individer, men uten 
og virkelig ville skade den andre. Men 
det kan føre til slagsmål hvis mottage-
ren ikke respekterer truslene. Gå noen 
turer før du slipper hundene løse hjem-
me hos deg uansett om turene forløper 
i fred og fordragelighet. Det er bedre å 
gå noen turer for mye, enn en tur for 
lite. La de også bli kjent med hverandre 
ved at de ligger i bur ved siden av hver-
andre. Bilen er et fint sted å benytte da 
bilen forbindes med noe positivt, det 
vil si turer i skog og fjell, men sørg for 
at den nye hunden tas inn i bilen først 
slik at du unngår at den andre hunden 
skal vokte «eiendommen» sin. Nå er 
riktignok slike egenskaper lite utviklet 
hos de fleste siberians, men det er 
bedre å ta noen forholdsregler enn å 
satse på at det går bra. 
 
Har du mange hunder blir prosedyrene 
like, men man kan selvsagt ikke gå 
turer med alle hundene på kennelen. 
Plukk ut de hundene som du vet kan 
by på noen utfordringer, det vil si de 
som har en tendens til å bruke domi-
nans i møtesituasjoner fremfor under-
legenhet. Start gjerne med flokkens 
alfahanne. Alfahannen vil nødig slippe 
en ny hanhund inn på sitt revir. Og 
flokkens alfatispe vil neppe godta at en 
ny tispe uten videre skal integreres i 
flokken. Og vær særlig oppmerksom 
på at unge, ranglave hunder kan tenkes 
å bryske seg imot den nyankomne for 
å forsøke å dominere denne.  
 
Sett den nye hunden i egen hundegård, 

og la de andre hundene bli kjent med 
den i løpet av en uke eller to. Bruk tid! 
Vær tålmodig, og ikke forser tilvenn-
ingen. Når den har blitt kjent med fle-
re ved hjelp av gåturer på nøytralt om-
rådet, og via hundegården, kan du 
gradvis slippe den sammen med flere 
og flere hunder. Start med de mest 
vennligsinnede og rolige individene, og 
sørg for at disse også er til stedet når 
du presenterer nye hunder. De rolige 
hundene vil bidra til å dempe anspent-
heten hos de andre. Utnytt også gjerne 
situasjonen rett etter en hard trenings-
økt hvor alle hundene er fysisk og 
mentalt tilfredse. La de rusle litt sam-
men, og finne ut av hverandre. Det er 
utrolig hvor stor innvirkning en hard 
treningsøkt har og si. De færreste hun-
der har overskudd til å bråke med 
andre når de er slitne. 
 
«Ta hunden på tanken» 
Det er nyttig å ha kjennskap til hun-
dens såkalte intensjonsbevegelser. 
Dette er bevegelser som hunden innle-
der atferder med, og hvis vi klarer å 
oppfatte disse signalene så har vi en 
gylden mulighet til og effektivt hindre/
avbryte en uønsket atferd før den ut-
vikler seg. Eller å forsterke ønsket at-
ferd i rett øyeblikk. 
 
En liten avsporing; blant de som tre-
ner politi- og militærhunder, har man 
lært seg å utnytte dette. Et par ek-
sempler: Hvis du har kommandert 
hunden i dekk, og den vil reise seg, vil 
den vri litt på hodet først. Hvis vi kla-
rer å registrere denne lille bevegelsen 
som hunden gjør med hodet, kan vi 
med et tydelig Nei! hindre hunden i å 
reise seg. Altså stoppe uønsket atferd 
før atferden har utviklet seg. Eller hvis 
vi har kommandert hunden i dekk, og 
så kommanderer Reis opp!, så kan vi 
også fange opp den lille vridningen 

Mange hunder sammen krever styring og kontroll. Det skapes ved tilstedeværelse, og en 
kombinasjon av godhet, omsorg, regler og grenser. 
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med hodet ved å straks forsterke 
(belønne) dette med ja!, braaa! akku-
rat i det vi registrerer den lille beve-
gelsen hunden gjør. Altså forsterke 
ønsket atferd i det øyeblikket atfer-
den starter. 
 
Nå er det vel ikke så mange som trener 
slike øvelser med sine siberians, men 
overfør dette til trekkhundsporten. Det 
er mange lignende situasjoner hvor vi 
kan utnytte hundens intensjonsbevegel-
ser for enten å hindre eller å forsterke 
ønsket atferd. Et godt eksempel er line-
biting. Hvis vi klarer å fange opp hun-
dens hensikt før den setter tennene i 
lina, er det mye enklere å hindre den fra 
å bite i lina, enn å stoppe den når den 
allerede gnager av hjertens lyst. Eller 
hvis vi er på hugget og klarer å registre-
re at lederhundene har til hensikt å 
svinge til venstre i et kryss hvor vi skal 
til venstre. Da er det veldig effektivt å 
rose lederhundene med ja!! braaa!! flin-
ke!!, veeenstre!!, veenstre!!, braa!!! 
 
Men tilbake til vår nye hund. Det vil 
altså i dette tilfelle si; lær deg å tolke 
tidlige tegn på tilløp til «trøbbel» - ta 
hundene på tanken -, og grip da korri-
gerende inn. Siberian er en sensitiv 
rase, derfor holder det som regel med 
et kremt, og en «streng pekefinger». 
Og husk at her er det også en balanse-
gang. Ikke korrigerer så hardt at du 
fjerner hundens språk. Vi må godta 
noen høye haler, stiv gange, stirrende 
blikk og noe murring. Hundene vil 
som sagt posisjonere seg i forhold til 
den nyankomne ved hjelp av ritualisert 
aggresjon. Hundene lever ikke i en flat 
struktur hvor alle er likestilte. I hun-
dens verden eksisterer ikke begrep 
som likestilling, og når det kommer 
nye hunder inn, eller hvis det går hun-
der ut, vil flokkstrukturen alltid endres.  
 
Når hunden skal inn i spannet 
Vanligvis går jo dette veldig greit, og 
ofte kan man sette en ny hund rett inn 

i spannet. Men det avhenger også mye 
av i hvilken grad du har styring og 
kontroll over hundene dine. Og vi vet 
også at når vi spenner opp spannet så 
er det mye energi som skal ut. Sørg 
derfor for å sette den nye hunden sam-
men med en rolig og behersket hund 
som ikke gjør overslag på makker. 
Hvis det er en hanhund så sett den 
sammen med en tispe, og omvendt. 
Etter at dere har kjørt et godt stykke 
kan hunden gjerne settes sammen med 
en annen hund. Når hundene er fysisk 
slitne, og har fått utløp for sin energi, 
minsker sjansen for uheldige episoder. 
 
Hunder som ikke går sammen 
Av og til skjer det at et par hunder ikke 
går sammen i det hele tatt. Finnes det 
da håp? Ja, man kan med stort hell for-
søke følgende prosedyre som er utvik-
let og gjennomprøvd av Geir Nordens-
tam ved Nordenstam Hundeskole: Ta 
med begge hundene på tur. Sett tung 
kløv på begge to. Kløven skal være 
såpass tung at hundene får noe annet å 
tenke på enn å slåss. Ta også gjerne 
med en pinne, for eksempel en brøyte-
stikke, for å skape en fysisk barriere 
mellom hundene. Den skal selvsagt 
ikke brukes til å slå hundene med! Kun 
for å markere en viss avstand, og som 
en forlengelse av din arm. 
 
Gå en lang tur, helt til hundene har roet 
seg ned. Når du kommer hjem setter du 
hundene på kjetting ved siden av hver-
andre, men med god avstand. Etter 
hvert settes kun den ene hunden på 
kjetting, mens den andre slippes løs 
med langline på slik at du har mulighet 
til å gripe inn. Og du skal gripe korrige-
rende inn straks du oppfatter det minste 
tegn til trøbbel! Etter neste tur, er den 
andre hunden løs. Så går kun den ene 
hunden med kløv, så den andre, og til 
slutt begge to uten kløv. Og samme 
prosedyre når du kommer hjem. Vær 
bevisst ditt eget kroppsspråk, mimikk 
og stemmebruk. Sørg for at du utstråler 

Brødrene Shilo og Odin. Odin kom til kennelen som valp, mens Shilo 
kom hit som 1-åring. De fant fort tonen, og er "bestekompiser". 

Løse "bitt" over snuta er en del av hundenes dominansatferd. 

ro, vennlighet og bestemthet. Husk at 
usikker eier gir usikker hund – sikker 
eier gir sikker hund. Du skal som sagt 
gripe regulerende inn hvis hundene vi-
ser tegn til trøbbel, og husk; forsøk og 
fang opp intensjonsbevegelsene! Hun-
dene må lære at det er DU som bestem-
mer, og det er IKKE lov å lage bråk. 
Denne metoden er brukt med meget 
gode og varige resultater på mange hun-
der av forskjellige raser. 
 
Flokktilhørighet 
For oss hundekjørere som ofte har 
mange hunder er vi avhengig av at 
hundene fungerer sammen, og at 
flokkstrukturen og flokktilhørigheten 
er til stedet. Mange hunder sammen er 
ikke en flokk i ordets rette betydning. 
Hovedregelen er: En flokk hunder = 
en familieflokk = «alltid» harmoni. 
Dette er altså hunder som er i nær 
slekt, og som har vokst opp sammen 
helt fra fødselen/valpestadiet av. Dette 
er det mest ideelle, men de fleste av 
oss har også innkjøpte hunder, det 
kalles gjerne et kollektiv. Kollektiv = 
ikke slektskap = kan lære harmoni ved 
at hundeeier setter grenser og regler, 
styrer og kontrollerer hundene. En 
tilfeldig gruppe hunder som møtes er 
altså ikke verken flokk eller kollektiv, 
og det oppstår fort situasjonen «alle 
mot alle», jfr. «hundejordet». Dette 
kan styres hvis eierne har kontroll på 
sine hunder, men det er ikke å anbefa-
le. Det vil si; hold dere unna 
«hundejordet» da dette alltid vil føre til 
at noen hunder vil bli jaget og «trykt» 
ned, og noen hunder vil få «boostet» 
egoet sitt. Ingen av delene fører noe 
positivt med seg. 
 
Å øke hundeantallet 
«Monseneffekten» har ført til mye 
oppmerksomhet rundt villmarksliv 
generelt, og hundekjøring spesielt på 
godt og vondt. Man skal tenke like 
godt igjennom om man har tid, ressur-
ser og interesse av å øke antall hunder 
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 som man gjorde da man skaffet seg 
den første hunden. 
 
Mange siberian eiere ønsker etter hvert 
å øke hundeantallet. Det er i den for-
bindelse verdt å merke seg noen kloke 
ord fra en erfaren grøndlandshundkjø-
rer: «For det første; går du fra null bik-
kjer til 8 bikkjer i løpet av fellesferien, 
har du kanskje gått litt fort fram…?». 
Noe å tenke over. Hvis du ønsker et 
velfungerende hundespann, og en vel-
fungerende kennel hvor alle hundene 
kan gå sammen, så er det vel verdt å ta 
tiden til hjelp. Sørg for at de hundene 
du allerede har går godt sammen før du 
skaffer deg flere. Lær deg å kjenne hver 
enkelt hund da alle individene har sin 
personlighet, og ulikt reaksjonsmønster.  
 
Nå er jo vår rase som regel mye mer 
omgjengelig med andre hunder enn de 
andre polarhundrasene. Kanskje også 
enklere enn mange alaskans da disse er 
blandinger av ymse raser, med for-
skjellig reaksjonsmønster. For eksem-
pel vorsthere, pointere, mynder og 
border collie. Nå er de fleste pointere 
veldig omgjengelige og konfliktskye 
hunder, men vorsthere er ikke alltid 
like enkle å ha med å gjøre. En 
vorsther vil gjerne «ha et ord med i 
lage», og alaskans kan derfor være 
vanskeligere å forutse avhengig av 
hvilken rase som slår mest igjennom. 
 
Høres dette kanskje litt unødig omfat-
tende ut? Ja, det gjør det sikkert for 
den erfarne hundeeier som kjenner 
sine hunder, og har lang erfaring i å 
lese hunder. Har man denne erfaring-
en og kunnskapen - og ikke minst det 
gode lederskapet som også innebæ-
rer tydelige regler og grenser slik at 
hundene vet hva som ikke er lov og 
hva som er lov - så kan man gå raskere 
frem, men mangler man kunnskapen 
så bør man nok ta det litt etter litt. Det 
spiller også en vesentlig rolle hvordan 
kennelen er satt sammen når det gjel-
der alder, kjønn, familieflokker kontra 
kollektiv, hundenes egenskaper, tersk-
ler og tidligere erfaringer m.m. 
 
Så derfor; vær tålmodig, bruk tid til å 
integrere nye hunder på kennelen. 
(Det er selvsagt mye enklere å integre-
re valper enn voksne hunder).  
 
Den jobben som vi legger ned i de 
første møtesituasjonene vil påvirke det 
som videre skjer da disse første assosi-
asjonene vil feste seg hos hunden.  
 
Det er vel verdt innsatsen! 
 
Lykke til! ■ 

Vedrørende endring av Norsk Ken-
nel Klubs etiske grunnregler for avl 
og oppdrett 
 
NKKs etiske grunnregler for avl og 
oppdrett og NKKs avlsstrategi har 
vært ute på høring hos raseklubbene 
og NKKs Hovedstyre (HS) har ved-
tatt følgende under siste HS-møte 5-
2016, under sak 69 ble følgende end-
ringer vedtatt og endringene gis umid-
delbar virkning. Endringene gjelder 
for dette dokument «Etiske grunnreg-
ler for avl og oppdrett. Avlsstrategi, 
oppdatert Juni 2015». 
 
NKKs etiske grunnregler for avl og 
oppdrett 
 
Pkt. 2 
Følgende setning slettes: «Det gis mu-
lighet til å søke NKK om dispensa-
sjon; søknadsskjema kan hentes fra 
www.nkk.no» 
 
Følgende setning: «Innavlsgraden be-
regnes på grunnlag av en 6 generasjo-
ners stamtavle.» endres til 
«Innavlsgraden beregnes på grunnlag 
av en 5 generasjoners stamtavle.» 
 
Fotnote 3 på side 4 (tilhørende punkt 
2) endres til «Med 5 generasjoners 
stamtavle menes valp og 5 ledd bak-
over.» 
 
Pkt. 5 
Følgende setning: «Funksjonelt friske 
hunder som er homozygote for den 
aktuelle sykdommen (DNA-
testresultat affisert) kan bare brukes i 
avl etter søknad til NKK om dispensa-
sjon; hunden må i tilfelle pares med en 
hund som er fri, slik at det ikke går ut 
over velferden til avkommene» 
 
endres til 
«Hunder som er homozygote for den 
aktuelle sykdommen (DNA-
testresultat affisert) bør brukes med 

forsiktighet. Tisper skal ha alle forut-
setninger for å bære frem, føde og 
oppfostre valpene på en optimal måte. 
Affisert hund kan bare pares med 
hund som har DNA-testresultat fri, 
slik at det ikke fødes valper som blir 
syke.» 
 
Pkt. 7 
Tredje kulepunkt slettes og erstattes 
med følgende: 
– En tispe skal ikke ha mer enn 5 kull. 
– En tispe skal ikke pares ved for høy 
alder, og rasespesifikke hensyn skal tas. 
– Som hovedregel bør en tispe ikke 
pares etter fylte 8 år. Dersom en tispe 
pares etter fylte 8 år skal hun undersø-
kes av veterinær før paring. Et eget 
skjema med veterinærattest skal ved-
legges registreringsanmeldelsen og 
skal ikke være eldre enn en måned ved 
paring. På veterinærattesten skal det 
fremgå at veterinær ikke fraråder pa-
ring. Skjemaet er tilgjengelig på 
www.nkk.no 
– En tispe kan maksimalt føde ett kull 
etter fylte 8 år 
– En tispe uansett rase skal ikke pares 
etter fylte 9 år. 
– En tispe bør få sitt første kull før 
fylte 6 år 
 
NKKs avlsstrategi 
 
Punkt 4 
Følgende føyes til punkt 4.3: «Hos tall-
messig store raser anbefales det at 
grensen settes lavere enn 5 %, helst 
ned mot 2 %, av antall registrerte hun-
der i rasepopulasjonen i en femårspe-
riode.» 
 
Følgende føyes til punkt 4.4: 
«Planlagte keisersnitt skal ikke foretas. 
Dersom oppdretter antar at tispa ikke 
vil være i stand til å føde naturlig skal 
hun ikke pares. En tispe som har hatt 
to keisersnitt skal ikke pares igjen". ■ 
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Det blir heldigvis mer og mer fokus på 
hundevelferd, og blant annet på løp i 
Sverige har Länstyrelsen (tilsvarende 
vårt Mattilsynet) møtt opp uanmeldt, 
og inspisert biler og hengere med tan-
ke på transport av hunder, tilstrekkelig 
størrelse på bokser etc.  
 
Mange synes å tro at det ikke finnes 
regler for transport av hunder i Norge, 
men dette er til en viss grad regulert 
blant annet gjennom "Forskrift om ikke-
næringsmessig transport av dyr og transport 
av sirkusdyr". Legg særlig merke til § 2 - 
Virkeområdet: 
 
"§ 2 Virkeområdet, 4. ledd: Forskriften 
gjelder ikke transport av kjæledyr når dyret 
ledsages av person som oppholder seg i samme 
rom som dyret." 
 
Det vil si at forskriften gjelder for de 
aller fleste hundekjørere da vi som 
regel ikke oppholder oss i samme rom 
som hundene. 
 
Hund er også spesielt nevnt i forskrif-
tens § 11.  
 
§ 11 - Spesielle krav til transport av hund og 
katt – For hund og katt skal transportmid-
let ha tilstrekkelig ventilasjon som sikrer at 
dyrene kan ha normal temperaturregulering. 

Hunder skal luftes når det er nødvendig og 
minst hver sjette time." 
 
Les også Norges Hundekjørerfor-
bunds retningslinjer for ansvarlig hold 
av trekkhunder, samt Norsk Kennel 
Klubs etiske retningslinjer for hold av 
hund hvor både transport og bur-/
kassestørrelse m.m. er omhandlet. 
 
Man må være forberedt på at det også 
kan bli kontroller i Norge når det gjel-
der hengere, størrelse på kassene og 
generell transport, og oppbevaring av 
hunder i forbindelse med løp. 
 
Når det gjelder dekk, fartsgrenser, fø-
rerkort og sikring av last finnes det en 
hel rekke lover og forskrifter som re-
gulerer dette. Det er ikke alltid like 
enkelt å finne frem i denne «jungelen». 
Redaksjonen har derfor tatt en prat 
med politioverbetjent Stig Tonsjø, 
trafikkansvarlig ved Stovner politista-
sjon i Oslo, og stilt han noen spørs-
mål. 
 
Hvilke førerkortkrav gjelder for kjø-
ring med tilhenger? 
Reglene for å kjøre med tilhenger er 
ikke helt enkle å forholde seg til. 
Mange av bilistene som ferdes på veie-
ne med tilhenger er lovbrytere, men 

trolig er det mange som ikke er klar 
over det selv. Når du skal kjøre med 
tilhenger må du sjekke både førerkort 
og vognkort for å kjøre lovlig. 
 
Har man et vanlig førerkort klasse B så 
skal du legge sammen tillatt totalvekt 
på bil og henger, og påse at summen 
er mindre enn 3,5 tonn. Det er altså 
ikke hvor mye vekt du faktisk drar på 
som bestemmer om du er innenfor 
regelverket eller ei, men det avgjøren-
de er hvor mye bilen pluss tilhengeren 
til sammen har oppgitt som maksimal 
totalvekt. Det vil si at du må sjekke 
hva som står oppført i begge vognkor-
tene for å vite om du er innenfor tillatt 
totalvekt. 
 
For å gjøre dette enklere har Statens 
veivesen laget app-er og kalkulatorer 
for å finne ut dette for oss. Det du 
gjør da er å taste inn registreringsnum-
meret på bil og henger, samt førerkort-
klasse. Da vil du få svar på om du lov-
lig kan kjøre bilen din med hengeren 
din. Mange har fått seg noen overras-
kelser her! Løsningen for de fleste er å 
ta noen kjøretimer med bil og henger 
hos en autorisert kjøreskole, og kjøre 
opp til klasse BE. 
 
Hvilke konsekvenser kan det få om 

 

Det er mange spørsmål rundt dette med hva som er lov og hva som 
ikke er lov når det gjelder kjøring med tilhenger, krav til førerkort, 
krav til dekk på bil og henger, sikring av last, hunder på henger, 
forsvarlig transport av hunder, og krav til størrelse på bur til hunde-
ne våre også videre. 

TEKST: TROND LERENG. 
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man ikke innehar gyldig førerkort? 
Hvis man er fører av et kjøretøy, for 
eksempel bil med tilhenger, det vil si et 
vogntog, uten å inneha gyldig fører-
kort for det aktuelle kjøretøyet/
vogntoget, kan man bli ilagt kjørefor-
bud på stedet. Det vil i praksis si at 
man kan risikere å ikke få lov til å kjø-
re videre med hengeren selv om heng-
eren er full av hunder. 
 
Man vil også kunne bli ilagt et forelegg 
i størrelsesorden 8 – 10.000 kroner. 
 
Hvilke fartsgrenser gjelder for kjø-
ring med tilhenger? 
Uansett hvilken fartsgrense det er på 
den aktuelle strekningen, er det ikke 
tillatt å kjøre fortere enn 80 km/t med 
tilhenger. Og hvis tilhengeren ikke har 
bremser, og den aktuelle totalvekta er 
300 kg eller mer, er det ikke tillatt å 
kjøre fortere enn 60 km/t. 
 
Så vi som kjører mye med tilhenger 
kan altså ikke nyte godt av de nye 
fartsgrensene for eksempel på E 6 
med 110 km/t? 
Nei, det stemmer. Da må man legge 
seg i høyre felt og fremdeles holde 
maksimalt 80 km/t, eventuelt 60 km/t. 
 
Vi som er hundekjørere ferdes mye 

på dårlige vinterveier og har derfor 
ofte piggdekk på bilen. Hvilke krav 
er det til dekkene på tilhengeren? 
Tidligere var det krav om piggdekk 
også på hengeren hvis du hadde pigg-
dekk på bilen. Det er nå endret, men 
kravene om tilstrekkelig veigrep gjelder 
selvsagt også for dekkene på hengeren. 
Hvis du ikke har dekk med tilstrekkelig 
veigrep, for eksempel sommerdekk på 
vinterføre, så vil du få kjøreforbud på 
stedet, samt et forelegg. Det vil i praksis 
si at du må sette igjen hengeren på ste-
det. Og det kan jo by på noen proble-
mer hvis du har hunder på hengeren. 
 
Vi har også ofte med oss mye utstyr 
på både trening og løp. Noen spen-
ner fast hundekassa opp på karme-
ne på hengeren. Kan du si noe om 
sikring av last? 
Hovedregelen er at last skal være så 
langt fremme, og så lavt som mulig i 
bilen eller på tilhengeren, og ikke minst 
viktig; lasten skal være 100 % sikret 
forover og til siden, og 50 % bakover. 
Man må tenke på at en hundekasse er 
tung i seg selv, og med alle hundene 
lastet opp, gjerne også med sleder eller 
en tung vogn på toppen, så snakker vi 
om mange hundre kilo. Da holder det 
ikke kun med stropper rundt kassa. Vi 
kan tenke oss en bråstopp, da er det 

mye energi som flytter seg forover, og 
kassa med innhold vil komme som et 
prosjektil og treffe bilen med de følger 
det får for både folk og bikkjer. Hvis 
man skal spenne fast kassa på karmene 
så kreves det minimum strekkfisker 
som er festet til hengerens festeanord-
ninger, og som er boltet godt fast i 
selve kassa. 
 
Jeg har også sett hengere hvor man har 
spent fast en ekstra kasse med hunder 
i på toppen av den opprinnelige hun-
dekassa. Og denne ekstra kassa har 
kun vært fastspent med jekkestropper. 
Det er alt for dårlig sikring! Det er 
farlig for både egen sikkerhet, hunde-
nes sikkerhet og andre trafikanter. 
Dette medfører også at man får et en-
da høyere tyngdepunkt med de konse-
kvenser det medfører med tanke på at 
hengeren kan velte. Her beveger man 
seg helt klart i grenseland for fører-
kortbeslag på stedet på grunn av dårlig 
sikring av last. 
 
Sørg for at du har gyldig førerkort for 
det aktuelle kjøretøyet/vogntoget du 
kjører, og sørg for skikkelig sikring av 
hundekasse og annet utstyr. Dere frak-
ter tross alt en dyrbar last – hundene 
deres, avslutter Stig Tonsjø. ■ 

Foto: Ivar Grønn 

Dodge med ny kasse. Foto: Svein Erik Teslo. 

Henger i Warnemünde etter VM i Italia i 2013 . Foto: Tora Kleven. Bamba og Zambezi tar over styringen. Foto: Gro Britt Skarseth. 
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Kennelen til Earl og Nathalie Norris i 
Willow, Alaska har vært senteret for 
oppdrett og bruk av siberian huskyer 
som langdistanse og sprint sledehun-
der i en lang tid. Mange har nytt godt 
av dette, og fått sin første introduksjon 
til huskyer i den kennelen, takket være 
at de har hatt behov for kennelhjelp. 
Kennelhjelpere har fått lære om sibe-
rian huskyer - kjøre siberian husky - og 
har blitt kjent med hverandre. Tredje 
generasjon Norris kjører siberian hus-
ky i Iditarod nå; Lisbet Skogen Norris 
har gjennomført Iditarod tre ganger. 
Lisbet er et resultat av at en ung norsk 
jente dro over for å kjøre hund. Hun 
ble, og giftet seg med sønnen i huset. 
Kari Skogen og JP Norris drev kenne-
len og har en hundefôr-bedrift.  
 
Rikke Bergendahl har vært på denne 
kennelen. Martin Buser var på denne 
kennelen. Da jeg begynte med siberian 
husky var det også unge folk der – de 
kjørte spann og deltok i løp. Vi andre 
fulgte spent med via internett. Noen 
av oss sponset folk, også. 
 
På et tidspunkt var tre unge jenter der; 
Eveline Koch fra Holland, Jennifer 
Jedeye fra Minnesota, og Jenni Hasa 
fra Finland. De hadde mye moro sam-
men, og bestemte seg også for å fort-
sette med siberians, oppdrett, kennel-
drift og løp. Eveline traff Karsten 
Grønås og ble en del av Vargevass, 
Jenni har oppdrett av siberian husky i 
Finland, og Jennifer startet sin egen 
kennel. Noen av linjene fra disse ken-
nelene ligger bak mye av de norske og 
finske løpshundene, f eks via Alaskan 
Ping-Ping av Anadyr (kalt Ash). Jenni-
fer begynte å studere veterinærmedi-
sin. På et tidspunkt var unge Blake 
Freking handler hos Norris. Han ville 
også starte egen kennel, og tok kontakt 
med Jennifer. Slike møttes de, og det 
ble til Manitou Racing Kennels i Fin-
land, Minnesota, ikke langt fra Lake 
Superior. Både Jennifer og Blake job-
ber i Ely, i kanoland nord i Minnesota. 
Jennifer som veterinær, mens Blake 
jobber i skogforvaltningen. Noen av 
de norske yngre hundene er etter 
Jericho fra denne kennelen (hans sæd 
finnes enda i Norge) eller fra hunder 
som er avlet via Greentrail.  
 

Jennifer og Blake har kjørt Iditarod 
med sine bikkjer. De hadde et uhell 
med en snøskuter på sporet, noe som 
satte en støkk i dem. De siste årene 
har de blitt foreldre til to jenter, som 
nå er i tidlig skole- og førskolealder. 
Begge jentene er svært komfortable 
med hundekjøring, og en video av den 
ene av dem som er tatt når hun kjører 
tospann har hatt over en million seere.  
 
Jennifer og Blake hadde en ung jente 
som kennelhjelp; Stephanie, som var 
der over sommeren. Vi ble møtt av en 
ung schäfer - han som gikk løs. Seksti 
pluss hunder, inkludert en haug med 
valper i slyngelalderen bodde i hunde-
gården, dels i hundegårder, dels på 
kjetting. Hundehusene hadde navn. 
Valpene ble sluppet løse, og lekte vilt 
med barna. Hundene var i alle aldre, 
de fleste pent bygget og svært vennlige 
siberians, noen få var alaskan eller 
halvt alaskans. Tispene og kastrerte 
hanhunder i en innhegning, intakte 
gutter i en annen. De fleste gutta var 
ikke kastrerte. En hanhund kvekket 
som en frosk, han het også Frog. En 
hanhund het faktisk Norsk. Hver dag 
slippes alle hundene løs i en DIGER 
løpegård, med trær og grøfter og hau-
ger og kratt. Vi var med mens valpene 
var på frislepp. Schäferen trente valpe-
ne med å løpe på utsiden av gjerdet, og 
valpene tumlet rundt inni løpegården. 
Valper i slyngelalderen elsker å løpe, 
leke, sloss og tumle rundt. Etterpå sov 
de, rett og slett. 
 
Først bodde Blake på landet de kjøpte 
sammen med bikkjene, i en slags lavvo. 
Seinere bygget de et tømmerhus, og nå 
bor de i et flott og rustikt hus av tre, 
med stor peis, stort kjøkken og nydelig 
utsikt, bare en kort reise fra Lake Supe-
rior oppe ved grensen til Canada. De 
sier at det er snøsikkert, at de har tre-
ningsområdene for seg selv, og at det 
etter forholdene er få andre hundekjø-
rere å dele løypene med. Det er også en 
god del flotte løp i denne delen av 
USA, de er billigere, litt kortere og 
mindre mediefokuserte enn Iditrarod, 
og med færre deltagere, noe som gjør 
dem attraktive. Over en kopp kaffe 
eller tre fikk vi høre om tordenværs-
stormer som velter trær, om trenings-
forhold, og om pasjonen for siberians 

som sledehunder. Med så mange bik-
kjer blir det ingen tid til å delta på ut-
stilling, med små barn er det også vans-
kelig å få til lange treningsøkter og 
lange løp med mye fravær. Begge har 
full jobb. Bikkjene er supre, unge, ivri-
ge, og mange har lederhundtalenter. 
Jennifer liker å se valper vokse opp før 
hun slipper dm fra seg. De sosialiseres 
med barna hele tiden. Kennelen har 
Anadyrhunder, Northomelinjer og litt 
annet. Og altså noen alaska huskyer. 
 
Og så er det høner - og katter. Og alt 
det andre vi er vant til: hundebiler, se-
ler, vannskåler, hundefôr (i år fôrer de 
bare med et kvalitets tørrfôr), ATV’er, 
diplomer, bilder og premier. 
 
Blake og Jennifer er ikke fremmede for 
å være vertskap for en hundeflink ung 
jente eller gutt som vil lære mer, hand-
le og være kennelhjelp. De bor nokså 
øde til, men er man glad i bikkjer og 
villmark: Voila! Det er lengre til byene 
(Ely, Duluth) og butikken enn til tre-
ningsløypene, men det er vakkert, snø-
rikt og spennende. 
 
Takk for besøket. ■ 

TEKST OG FOTO: JOHANNE SUNDBY. 

Jeg var i Minnesota for å padle kano i villmarka. Men i Minnesota er det 
flere kjente sledehundkenneler, så jeg var frampå og tok kontakt med et 
par av dem. Det gjorde at vi kunne dra på et spontant kennelbesøk en lør-
dag ettermiddag. Før det traff vi en hyggelig siberianeier i byen som for-
talte at Jennifer Freking er veterinær i Ely, og at en annen siberian hunde-
kjører selger bilder i et lokalt kunstnerkollektiv i Ely. Vi følte oss hjemme. 
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Tredje helga i april dro en liten gjeng, i 
regi av Norsk Siberian Husky Klubbs 
lokallag Troms, til Altevatn for ei helg 
med hundekjøring og sosialt samvær 
med likemenn. Altevatn er en stor inn-
sjø (omlag 45 km langt) som ligger 489 
moh i Bardu kommune i Troms fylke, 
ikke langt fra grensen til Sverige. Her 
er det perfekte forhold for hundekjø-
ring om vinteren - både for korte turer 
ved og på vannet, men også som ut-
gangspunkt for lengre turer i ulike ret-

ninger. I tilknytning til Altevatn finner 
man flere turlagshytter dersom cam-
ping i telt ikke er fristende. På det 
meste var det 46 siberians, både voks-
ne og valper, som hadde tatt turen 
denne helga, i tillegg til noen hunde-
kjørere med alaska huskyer. 
 
NSHKs lokallag Troms omfatter med-
lemmer fra både Finnmark, Troms og 
Nordland. Denne helga deltok med-
lemmer fra Saltdal i sør til fylkesgrensa 

Troms-Finnmark i nord. Lokallaget 
dekker med andre ord et stort geogra-
fisk område og Marit, Andreas og en 
av sønnene måtte reise over 40 mil en 
vei for å komme til Altevatn. 
 
Fredag kveld var det minusgrader og 
perfekte forhold, så da kjørte noen av 
oss ut på kveldstur på glitrende, rask 
snø under en nydelig klar himmel. 
Herlig! 
 

TEKST: SILJE M. ERIKSEN OG CATHRINE KRISTOFFERSEN. 

FOTO: SILJE M. ERIKSEN. 

Firbeinte valpebanditter. Bente Sandvoll med noen av hundene . 

Cathrine Kristoffersen i fint driv. 



29 

3/2016 HUSKYBLADET 

Etter endt tur, vanket det mat i et opp-
varmet telt, fersk lapskaus og brownies 
som Cathrine fra Narvik hadde tatt 
med seg. 
 
Lørdag kom det flere medlemmer fra 
områder i indre Troms på dagstur, og 
de fikk prøvd seg med sine hunder i 
både små- og større spann. Andre 
valgte å dra på langtur med større 
spann og tok områdene i og rundt 
Altevatn i nærmere øyesyn. 

På kvelden vanket det elggryte disket 
opp av gjengen fra Saltdal. 
 
For de som hadde lengre ferd hjemover 
gikk avreise allerede søndag formiddag. 
Det var imidlertid flere spann som 
valgte å ta en avslutningstur for å nyte 
vær, føre og selskap av flere spann sam-
men. Etter endt tur disket Jonny fra 
Ringvassøy opp med gryterett til gjeng-
en før alle vendte nesen hjemover. 
 

En flott helg var over; nye bekjentska-
per ble stiftet, masse god mat var for-
tært, mange trivelige stunder med like-
sinnede og mye god trening for hunde-
ne, både mentalt og fysisk. 
 
Vi koser oss på tur sammen, og ser 
frem til mange flere sammenkomster i 
regi av lokallaget fremover. ■ 

Whiteout rundt, her går det oppover i et 
forsøk på å komme oss opp på fjellet. 

Når flere kjører på tur sammen, får vi øvd 
på bl.a. passeringer. 

Sosial trening for de firbeinte på samling.  

Madeleine Hanssen koser seg på tur. 

Uten mat og drikke... Her mekker Jonny 
Mikalsen middag. 

Cathrine Kristoffersen med en av årets 
valper. 
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Anatomi er studiene av hvordan selve strukturen i 
kroppen er bygget. Fysiologi er studiene av hvordan 
disse strukturene virker. 
 
BETEGNELSER I HUNDENS ANATOMI 

TEKST OG FOTO: JOHN W HENRIKSEN. 

Når vi skal beskrive en lokalisering på hundens kropp bru-
ker vi anatomiske retningsbeskrivelser. Disse benyttes av 
veterinærene for å f.eks. beskrive hvor en skade er påført. 
 
Dorsal betyr mot toppen eller ryggen på hunden. 
Ventral betyr mot bunnen eller lavere deler av hunden. 
Cranial betyr mot hodet eller frontpartiet av hunden. 
Caudal betyr mot halen eller bakparten av hunden. 
 
Proxima betyr den delen av lemmet som vender mot krop-
pen, f.eks. overarmen. 
Distal betyr den delen av lemmet som er lengst unna krop-
pen, f.eks. poten. 
Medial betyr mot innsiden, eller mot midten av hunden.  
Lateral betyr mot utsiden av hunden.  

SKJELETT OG MUSKLER 
Skjelettet gir struktur til kroppen, og sammen med muskle-
ne sørger det for at hunden kan bevege seg. I tillegg beskyt-
ter skjelettet organene i kroppen, og bidrar med produksjon 
av røde og hvite blodlegemer, som er vitale komponenter i 
hundens sirkulasjons- og immunsystem. Bena er også en 
lagringsplass for kalsium og fosfor. 
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menter. Det er to typer av myofilamenter; tykke og tynne. 
De tykke er laget av proteinet myosin, og de tynne er laget 
av proteinet acitin. 
 
Når muskelen trekker seg sammen, er det fordi nerveimpul-
sene gjør at myosinfilamentet sveller ut og fester seg til aci-
tinfilamentet, og drar den tilbake over seg, slik at muskelen 
blir sammentrukket. 

Knoklene består av en hard ytre del (cortical) som omslut-
ter en mere elastisk substans (cancellous), og i midten er et 
hulrom (medullary cavity) som huser beinmargen. I bein-
margen produseres blodcellene. Knoklene består i hoved-
sak av kalsiumfosfat og kalsiumkarbonat, som ikke er orga-
niske stoffer. Den organiske komponenten heter ossein. 
Hos unge dyr er innholdet ossein høyt, men ettersom hun-
den blir eldre minker mengden, og bena blir sprøere. 
 
Knokler deles inn i 4 kategorier; Lange, korte, flate, og 
irregulære, etter ytre mål og fasong.  
 
Knoklene møtes inne i hunden og danner sammenføyning-
er og ledd som gjør at den kan bevege seg. Disse klassifise-
res i flere typer, bl.a.: 
 
Fiber - her holdes knoklene sammen av fibersubstanser, 
uten skål/grop. Disse har liten mulighet for bevegelse.  
 
Cartilaginous - disse har heller ingen leddgrop, og tillater 
også lite bevegelse. Cartilage er bindevev som består av 
collagen og elastiske fibre, men ingen blodkar.  
 
Synovial - dette er fullt bevegelige ledd med leddgrop eller 
skål, og en synovial membran. 
 
Skjelettet arbeider sammen med de myke substansene i 
kroppen. I hovedsak muskler og ligamenter, som er fiber-
substanser som holder bena sammen. 
 
Musklene består av muskelceller (fiber) som er festet sam-
men i klaser (fascicler). Muskelcellene består igjen av 
myofibriler, laget av proteinmolekyler som kalles myofila-

Hunden har et stort antall muskler. Noen av de viktigeste 
er: Biceps femoris (lår), Obliquous abdominus externus 
(buk), Deltoid (skulder), Brachiocephalius (nakke), Trachial 
(hals). Musklene er tilknyttet knoklene med sener. Senene 
har svært lav blodtilførsel, og skader vil derfor ta lang tid å 
helbrede. 
 
NERVESYSTEMET 
Det er nervesystemet som styrer alle hundens bevegelser og 
interne funksjoner. Nervesystemet deles inn i to hovedde-
ler; sentralnervesystemet (CNS) som omfatter hjernen og 
ryggraden, og det perifere nervesystem (PNS) som omfatter 
nervene i kroppen (neuroner). 
 
Selv om hjernen bare representerer 0,5% av kroppsvekten, 
trenger den mye energi for å virke, og mottar over 20% av 
blodet som pumpes ut fra hjertet. Hjernen består av 3 ho-
veddeler; Cerebrum (storehjernen) kontrollerer læring, fø-
lelser og adferd. Cerebellum (lillehjernen) kontrollerer 

Skjelettet i hunden består av omtrent 300 ben, med stort og 
smått. Antall ben kan variere noe med rasene. Skjelettet deles 
inn i det axiale skjelett, som omfatter skallen, virvler og 
ribben, og det appendikulære skjelett, som omfatter lemmene. 
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Det er milliarder av neuroner, og størrelsen og formen på 
disse har store variasjoner ettersom hvor de er plassert, og 
hvilken funksjon de har. Et neuron består av en cellekropp 
med flere grener (dendrites) og en nervefiber (axon). Det er 
flere forskjellige typer av neuroner. Sanseneuroner bærer 
signaler fra de ytre områdene av kroppen inn til sentralner-
vesystemet. Motorneuroner bærer signaler andre veien, fra 
sentralnervesystemet og ut i kroppen. Interneuroner knytter 
neuroner sammen. 

nen tar avgjørelsen (reflekshandling). Hundens ufrivillige 
reflekser innebærer at et sanseneuron sender en puls til 
sentralnervesystemet via interneuroner og motorneuroner, 
som bærer pulsen ut i muskelen slik at den trekker seg sam-
men. Hjernen gjøres oppmerksom på handlingen først etter 
at den har skjedd. På denne måten kan handlingen utføres 
raskere, fordi signalene bare går via hjernestammen, uten å 
måtte gjennom prosessene i selve hjernen. 
 
HUNDENS SANSEORGANER 
Nervesystemet svarer på henvendelser fra sansene. 
 
Øyet 
Øyet består av en rekke komponenter. Overflaten vi kan se 
fra utsiden, er cornea. Denne er transparent, for å slippe 
igjennom lys. Bak corneaen finner vi iris, som utvider seg 
og trekker seg sammen for å slippe inn mer eller mindre lys. 
Rommet mellom cornea og iris (anterior chamber) er fylt 
med en væske. Bak iris ligger selve linsen, og mellomrom-
met mellom linsen og iris (posterior chamber) er også væs-
kefylt. Pupillen, som er en åpning i midten av iris, slipper 
væsken frem og tilbake mellom de to kamrene. Linsen kan 
bli tykkere og tynnere for å fokusere lyset som slippes inn 
til millioner av lysreseptorer på baksiden av øyekulen.  

Neuron 
Det perifere nervesystemet er delt i 2 deler, det somatiske 
system og det autonome system. Det somatiske systemet er 
viljestyrt, og det autonome er ikke viljestyrt. Det autonome 
systemet er delt videre inn i det sympatetiske system og det 
parasympatetiske system, som virker motsatt av hverandre. 
For eksempel utvidelse og sammentrekning av pupillene i 
øyet og bronkiene i lungene, økning og senkning av hjerte-
rytme og lignende. 
 
Når neuronet mottar et signal i cellekroppen, genererer den 
et elektrisk puls (action potential). Når neuronet ikke for-
midler en puls, har innsiden en høy konsentrasjon av po-
tassiumioner, og lav konsentrasjon av sodiumioner. Når 
neuronet så stimuleres, slippes potassiumioner ut, og so-
diumioner inn, og dette genererer en elektrisk ladning. 
 
Koblingen mellom to neuroner kalles en synapse. For at et 
signal skal føres mellom to neuroner, slippes et kjemisk 
stoff (neurotransmitter) inn i mellomrommet mellom celle-
ne. Det er flere typer neurotransmittere. 
 
Hjernen er ansvarlig for signalgiving til bevegelse av musk-
ler, men enkelte muskelbevegelser kan utføres uten at hjer-

I motsetning til mennesker, har hunden et tredje øyelokk 
(nictitating membrane), som går fra innsiden i øyekroken 
og lukkes horisontalt over øyet. Det tredje øyelokket funge-
rer som beskyttelse for corneaen.  
 
Synet er viktig for hunden, men den kan ikke registrere små 
stasjonære objekter like lett som oss. Dette er årsaken til at 
hunden kan se ut til å ha problemer med å finne en liten 
ball som ligger i gresset, og den må bruke nesen i større 
grad. Hundens øye har derimot større følsomhet for lys (se 
i mørket) og bevegelse. Den kan registrere selv små beve-
gelser helt ut i sidene av synsfeltet. Noen få raser (som 
f.eks. Greyhound) har derimot dårlig sidesyn, men svært 
godt sentersyn. 
 
Øyet fokuserer lysstråler som danner et bilde på retinaen. 
Cellene som mottar lyset (fotoreseptorer) omgjør bildet til 
nerveimpulser, som transporterer signalet via den optiske 
nerven til hjernen. Fotoreseptorene er inndelt i to typer; 
staver og koner. Stavene er mere følsomme for lys med 
svak intensitet, og hjelper derfor med nattsynet. Konene 
trenger mere lys, men kan sende informasjon om farge. 
Hunden er ikke fargeblind. 

muskler. Hjernestammen knytter det hele til det perifere 
nervesystemet.  
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Berøring  
Berøringsansen er den første sansen hunden utvikler som 
valp. Valpen søker etter varme (temperatur) og en tupp til å 
spise av. Berøringsfølsomme hår (vibrissae) som kan føle 
bevegelser i luften, utvikles over øynene og på snuten og 
under kjeven. I tillegg er hele hundens hudoverflate dekket 
av berøringsfølsomme sanseneuroner. 
 
HORMONSYSTEMET 
Hormonene kontrollerer flere reaksjoner i hunden (også 
psykologiske) i likhet med nervesystemet. Et hormon er en 
kjemisk substans, som sekreres fra kjertler og transporteres 
i blodstrømmen. Når hormonet treffer organet eller celle-
gruppen den spesifikt søker, bindes den til reseptorer, og 
det genereres en respons.  
 
Hormonsystemet og nervesystemet ligner hverandre gjen-
nom at begge sender et signal som trigges av en stimulans, 
og produserer en respons. Men nerveimpulsene fraktes mye 
raskere en substanser som må gjennom blodet, så hormon-
systemet er tregere. Hormonelle reaksjoner kan dog vare 
lengre, fordi kroppen trenger mere tid for å bryte hormone-
ne ned.  
 
Det er flere kjertler som produserer hormoner. Den viktigs-
te sitter i hjernen (pituitary), som også regulerer de andre 
hormonkjertlene i kroppen. Hormonsystemet er tett knyttet 
til sansene og nervesystemet. Syn, lukt, og lyder kan auto-
matisk starte produksjon av hormoner.  

Foto: Per Sverre Simonsen. 

Hunden har en svært godt utviklet hørselssans, som for-
sterkes enda mere av bevegelige ører. Under kontrollerte 
forsøk har hunder lokalisert lydkilder på 1/600 sekund, og 
den kan skjelne lyder på 4 ganger lengre avstand en men-
nesker. 
 
Nesen  
Luktesansen er hundens primærsans, og dominerer bildet 
den har av omgivelsene. Luktesansen benyttes også til å 
finne næringsmidler, og den er avgjørende for hundens so-
siale og seksuelle adferd. I bunnen av nesehulen ligger et 
organ (vomeronasal eller Jacobsons organ) som detekterer 

feromoner (kjemiske signaler). Fukten på nesen hjelper til 
med å fange lukt, som sendes til nesemembranene. Memb-
ranene dekker nesens turbinate knokler. Disse knoklene har 
folder, som sikrer at selv det minste snev av lukt fanges 
opp. Sanseceller er pakket tett sammen langs nesemembra-
nene, og signalene sendes til hjernen.  
Hundens luktesans er så følsom at den knapt kan sammen-
lignes med menneskets. Hunden har (varierende) over 200 
millioner luktreseptorer i nesehulen, mens mennesket kun 
har ca. 5 millioner. Hvis størrelsen på menneskets luktesans 
tilsvarer en håndflate, vil hundens tilsvare et badehåndkle. 
 
Smak 
Smakssansen er tett knyttet sammen med luktesansen. Kje-
miske reseptorer i munnen detekterer smak, og genererer 
pulser i sanseneuroner som sender melding til hjernen. 
Hunden har langt mindre smaksløker en mennesket, men 
de kan skjelne salt, bittert, surt, og søtt. 

Smaksløk på hundens tunge 

Øret  
Øret tar imot lydbølger, som oppfattes av auditoriske ner-
ver som sender signaler til hjernen. Den utvendige delen av 
øret som vi kan se, kalles pinna. Det samler lydbølger gjen-
nom en trakt ned til trommehinnen, som vibrerer i takt 
med lydbølgen. I mellomøret transporteres bevegelsen av 
tre små knokler (ossicles) som kalles hammer (malleus), 
ambolt (incus), og stigbøyle (stapes). Tilcochlea er en 
sneglehuskanal fylt med væske. Cochleanerven sender et 
elektrisk signal videre til audiotory cortex i hjernen. 
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KJERTEL HORMON MÅLORGAN 
HOVEDFUNKSJON/
PRODUKSJON 

Anterior Pituitary 

ACTH (adrenocorticotrophic hormone) Adrenal cortex Kortison 

FSH (follicle stimulative hormone) Eggstokk/Testikler 
Vekst 
Østrogen 
Sperm 

LH (luteinising hormone) Eggstokk/Testikler 
Ovulasjon 
Testoseron 

CH (growth hormone) Alle organer Metabolisme 

TSH (thyroid stimulative hormone) Thyroidkjertel Thyroksin 

Prolactin Ammekjertel Melk 

Posterior Pituitary 

ADH (antidiuretic hormone) 
Nyrer 
Arterier 

Vannutskillelse 
Blodtrykk 

Oxytocin 
Livmor 
Ammekjertel 

Livmorsammentrekning 
Melk 

Thyroid (skjoldbrusk) Thyroxin De fleste organer Metabolisme 

Parathyroids PTH (parathyroid hormone) 
Knokler 
Nyrer 
Tarmer 

Kalsiumkontroll 

Pancreas (bukspytt) 

Insulin 
Muskler 
Lever 
Blod 

Dempe glukoseverdi 

Glucagon 
Lever 
Blod 

Heve glukoseverdi 

Adrenal medulla 
Adrenalin 
Noradrenalin 

Alle organer 
Metabolisme 
Hjerterytme (energiprod.) 

Adrenal cortex 

Cortisol 
Corticosteron 

Alle organer 
Metabolisme 
Stressrespons 

Aldosteron Nyrer 
Surhetsbalanse 
Sodium - Potassium 

Nyrer Renin 
Blodkar 
Muskler 
Adrenal cortex 

Blodtrykk 
Aldosteron 

Eggstokk 
Østrogen Forplantningsorgan 

Kjønnsmodning 
Kjønnsadferd 

Progesteron Livmor Livmorkondisjon 

Testikler Testoseron Forplantningsorgan 
Kjønnsmodning 
Kjønnsadferd 

Eksempler på hormoner, og funksjonene de har 

HORMONSYSTEMET 
Hormonene kontrollerer flere reaksjoner i hunden (også 
psykologiske) i likhet med nervesystemet. Et hormon er en 
kjemisk substans, som sekreres fra kjertler og transporteres 
i blodstrømmen. Når hormonet treffer organet eller celle-
gruppen den spesifikt søker, bindes den til reseptorer, og 
det genereres en respons.  
 
Hormonsystemet og nervesystemet ligner hverandre gjen-
nom at begge sender et signal som trigges av en stimulans, 
og produserer en respons. Men nerveimpulsene fraktes mye 

raskere en substanser som må gjennom blodet, så hormon-
systemet er tregere. Hormonelle reaksjoner kan dog vare 
lengre, fordi kroppen trenger mere tid for å bryte hormone-
ne ned.  
 
Det er flere kjertler som produserer hormoner. Den viktigs-
te sitter i hjernen (pituitary), som også regulerer de andre 
hormonkjertlene i kroppen. Hormonsystemet er tett knyttet 
til sansene og nervesystemet. Syn, lukt, og lyder kan auto-
matisk starte produksjon av hormoner.  
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SIRKULASJONSSYSTEMET 
Blodet som sirkulerer i hunden består av plasma, røde 
blodceller, hvite blodceller, og blodplater. Plasmaet består 
av serum og fibrinogen. Serum er over 90% vann, og resten 
proteiner, lipider (fett), hormoner, og urea. Fibrinogen er et 
blodfortykkende protein.  
 
Røde blodceller (erythrocytes) bærer oksygen rundt i krop-
pen fra lungene, og karbondioksid til lungene fra kroppsde-
lene. Røde blodceller inneholder et protein som heter he-
moglobin, som kan binde seg til oksygenet og karbondiok-
sidet (og danner oxyhaemoglobin og carboxyhaemoglobin). 
Hvite blodceller (leucocytes) hjelper til med å beskytte 
kroppen mot sykdom (se avsnitt om immunsystem). Blod-
platene er små blodceller (thrombocytes), som sørger for at 
blodet levrer seg så skader kan heles. Hjertet, blodkarene og 
årene er hovedorganene i sirkulasjonssystemet. Blodårene 
som fører blodet vekk fra hjertet, heter arterier. Blodårer 
som fører blodet inn til hjertet, heter vener. Mellom arterie-
ne og venene er det mindre årer som heter kapillærer. Disse 
transporterer blodet til og fra hvert hjørne av kroppen.  

tilbake gjennom venstre del av hjertet, og ut i kroppen via 
aorta, som er den største arterien. Den andre banen går fra 
aorta, og gjennom alle kroppens ekstremiteter, tilbake til 
hjertets venstre side. Dermed er en sirkulasjon fullført.  
 
Den systematiske sirkulasjonen av blod, har noen ho-
vedarterier- og vener, som går ut i hver sin kroppsdel: 
• Brachial artery tilfører blod til forbena 
• Coeliac artery tilfører blod til magen, lever, og milt 
• Mesenteric arteries tilfører blod til tarmene.  
• Renal artery tilfører blod til nyrene.  
• Hepatic portal vein bringer blodet fra tarmene til leveren. 
• Hepatic vein returnerer filtrert blod fra leveren og inn i 
Vena cava, som fører blodet tilbake til hjertet. Alle venene 
som transporterer deoksygenert blod fra områdene i krop-
pen, samles i Vena cava.  
 
RESPIRASJONSSYSTEMET 
Hensikten med respirasjonssystemet, er å tilføre blodet ok-
sygen, som transporteres via sirkulasjonssystemet ut i alle 
organer og kroppsdeler, samt å ta bort avfallsproduktet 
karbondioksid, som blir produsert når kroppsdeler frigjør 
energi. 
 
Når hunden inhalerer luft, slippes oksygenet inn i lungene. 
Når den puster ut, frigjøres karbondioksid ut i atmosfæren. 
Luften trekkes inn gjennom nesehulen, som hos de fleste 
hunder er lang nok til at luften varmes på veien ned i lunge-
ne. På veien passerer luften gjennom trachea, som deles i to 
bronchi. Bronchi forgrenes ut i bronchioles, og så alveoli, 
hvor utvekslingen av gasser foregår.  

Hjertet består av hjertemuskelen, som er litt annerledes enn 
de øvrige myke musklene i kroppen. Hjertemuskelen har to 
kamre, som begge er todelt; høyre og venstre atrium (plural 
atria) som mottar blodet som tilføres hjertet via venene, 
samt høyre og venstre ventrikler som pumper blodet ut i 
gjennom arteriene. Mellom de to hjertekamrene er det klaf-
fer (ventiler) som åpner og stenger ettersom trykket varie-
res mellom de to kamrene. Klaffene sørger for at blodet 
ikke slår tilbake i sirkulasjonssystemet. Hjertelyden vi hører 
i stetoskopet, er resultat av vibrasjoner som oppstår når de 
respektive klaffene lukkes. Tilstanden i hjertesykelen når 
hjertemuskelen hviler og fylles med blod, heter diastole. 
Tilstanden når hjertet har pumpet ut blodet, og er sammen-
trukket, heter systole.  
 
Det er to grupper av spesialiserte celler i hjertemuskelen. 
En av disse heter sinoatrial node (SA), og kalles vanligvis 
for pacemaker. Den er lokalisert i veggen av høyre atrium. 
Denne gir pulsen som sørger for kontraksjonen i muskelen 
og pumping av blod fra atrium til ventrikler. Den andre 
gruppen heter atrioventricular node (AV) og sørger for at 
ventriklene får pulsen fra pacemaker (SA) med forsinkelse, 
slik at begge kamrene ikke sammentrekkes samtidig, og 
ventriklene får tid til å fylles med blod.  
 
Det er to hovedbaner blodet sirkuleres gjennom. Den ene 
sirkulerer blodet mellom hjertet og lungene. Den går fra 
høyre del av hjertet, som pumper deoksygenert blod gjen-
nom en arterie til lungene. Her blir karbondioksidet eksha-
lert, og ny oksygen inhalert og tilført blodet, som pumpes 

Karbondioksidet produseres av respirasjonen i kroppens 
organer, under nedbrytingen av glykogen.  
 
Hunden skiller seg også ut fra både mennesker og mange 
andre pattedyr, fordi den ikke bare benytter lungene til å 
bringe oksygen og karbondioksid inn og ut av kroppen, 
men også til å regulere kroppstemperaturen. Hunden be-
nytter ikke svetting som sin primære nedkjølingsmekanis-
me. Hunden puster gjennom munnen og nesen. Det frigjø-
res store vannmengder i nesehulen, som virker som en for-
damper. Hunden peser for å frigjøre varme.  
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hormoner (renin) som hjelper til med å holde blodtrykket 
oppe. 
 
IMMUNSYSTEMET  
De hvite blodcellene (leucocytes) er konstruert for å beskyt-
te kroppen mot sykdom. Det finnes to grupper av hvite 
blodceller; granulocytes og agranulocytes. 
 
Granulocytes lages i den røde benmargen, og inneholder tre 
agenter; neutrophils, som dreper bakterier ved å omslutte 
dem og bryte dem ned med enzymer. Neutrophil dør når 
den har gjort jobben sin, og danner puss (verk). Basophils 
demper betennelser. Den siste agenten, eosinofils, produse-
rer enzymer som bryter ned fremmede proteiner. 

Agranulocytes lages i lymfene. De består av lymfocytter 
som produserer antistoffer mot viruspatogener, og mono-
cytter som utvikles til macrophages som omslutter og dre-
per patogenet. Når hunden lider av en infeksjon, kan lymfe-
ne hovne opp og kjennes under skinnet, på grunn av høy 
aktivitet i immunsystemet. Lymfesystemet sørger også for å 
trekke ut overflødig væske fra organene, og tilbakeføre den 
til blodet.  
 
Milten er også viktig for kroppens immunsystem. Oppga-
ven består i å bringe blodet i kontakt med lymfocyttene. 
Når blodet siver sakte igjennom milten, kommer eventuelle 
bakterier i kontakt med lymfocyttene som lagres der. Selv 
om milten utfører en viktig oppgave, er det fullt mulig for 
hunden å leve uten milt. ■ 

URINSYSTEMET 
Urinsystemet er ansvarlig for utskillelse av avfallsprodukter, 
bl.a. urea, som produseres når proteiner nedbrytes av krop-
pen. På hver sin side av ryggraden, sitter nyrene. Nyrene 
filtrerer avfallsstoffer, men sørger også for væske- og blod-
trykk, og kontrollerer pH-verdien (surhetsgraden) i blodet. 
Å vedlikeholde en konstant stabil tilstand i kroppen kalles 
homeostase. 

Kortnesede raser, som f.eks. mops, kalles brachycephalic. Disse 
har ikke neseanatomien som trengs for å kjøle kroppen effektivt. 
De er derfor disponert for overoppheting. 

Blodet tilføres nyrene via en arterie (renal artery). Den ytre 
delen av nyrene kalles cortex, og inni har den tusenvis av 
filtreringsenheter som kalles nephrons. Vanligvis er bare 
1/4 av filtreringsenhetene i bruk til å filtrere væske. Resten 
benyttes bare ved øket blodtilførsel, eller hvis hunden drik-
ker unormalt mye vann. Hver nephron starter som en grup-
pe kapillærer (glomerulus) ut fra arterien, som går inn i et 
rør (Bowman's capsule) hvor det første trinnet i filtreringen 
foregår. 
 
Proteinmolekyler, fettmolekyler og blodceller som er for 
store til å gå gjennom røret (Bowman's capsule), blir retur-
nert i blodstrømmen til leveren eller tarmveggen og blir fjer-
net som avfall i avføringen. Væsken som kommer igjennom, 
beveger seg inn i et større rør (loop of Henle), hvor stoffene 
som skal beholdes i blodet absorberes, og vann skilles ut i 
enden med avfallet. Væsken går så inn i urinblæren. 
 
Nyrene sørger for at det opprettholdes en konstant væske-
mengde i kroppen ved å alltid skille ut riktig mengde vann 
og avfall for å opprettholde balansen. I tillegg produseres 

Foto: Oda Ingstad. 
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Rikke, du har jo vært med i gamet 
så lenge. Du har vokst opp med 
andre raser, men begynte med sibe-
rian. Hvorfor ble det akkurat denne 
rasen? Ja si det- var bare noe veldig 
tiltrekkende med den hundetypen. 
Kanskje jeg har levd i polare strøk i et 
tidligere liv, alltid vært fascinert av ark-
tisk kultur- og dyreliv. Som de fleste 
falt jeg  for det slående utseende og 
uttrykket. Det er liksom bare siberian 
husky for meg, sonderer andre raser 
som «pensjonisthund» men siden jeg 
mest liker spisshunder og er allergisk 
mot «gnellbikkjer» er det ikke mange 

andre som kan måle seg. Jeg har sans 
for opprinnelige, naturlige dyreraser, 
med instinkter og egenskaper intakt; 
som polarhunder, islandshester, skog-
katter osv. Dette har jeg nok til felles 
med mange andre siberian husky-
venner. Ingenting er for meg vakrere 
enn synet av et spann siberian huskyer 
som ivrig kaster seg i selen i vakre vin-
terlandskap. Men jeg er mer kunstner-
typen enn sporty type. Siberian husky-
livet er ikke bare kjøring, men å ha en 
flokk flotte hunder og leve med den. 
Har aldri trent så mye og så systema-
tisk som de som har klart å hevde seg i 

løpsteten. Men jeg har nesten viet mitt 
voksne liv til hundene allikevel. 
 
Du har jo også hatt et opphold hos 
verdens eldste siberian husky ken-
nel, kennel Anadyr i Alaska. Kan du 
fortelle litt fra den perioden? Jeg var 
jo ganske ung, 20 år, glad i siberian 
huskyer, men ikke like mye «rasenerd» 
som jeg ble på litt eldre dager. Så var jo 
like mye et eventyrår som bare siberian 
husky-liv. Alaska er et fantastisk sted. 
Ble kanskje LITT mye kennelliv og lite 
annet det året. Jeg forlot kennelen før 
jeg hadde tenkt og dro litt på eventyr 

Rikke Bergendahl vokste opp i en hundefamilie der far drev med engelsk setter til jakt og 
mor med foxterriere. -Hundeutstilling stod sentralt, min mor er dommer og hard core utstill-
ler og jeg ble slept med på utstilling fra ung alder. Jeg har aldri falt for terriere. Jeg så bilde av 
en siberian husky i en bok da jeg var i begynnelsen av tenårene og var fortapt. SÅNN hund 
ville jeg ha! Det ville ikke min far som hadde en setter som hadde blitt angrepet av husky, 
men siberian husky ble det i 1974. Den gangen var det lang venteliste på å få valp her hjem-
me så jeg kjøpte en i fra Finland. En herlig tispe som jeg kalte Naya. Sammen ble det mange 
eventyr med kløv, ski, pulk og nordiskslede. Hun fikk et kull med bare hanner etter Na-
tomahs Neka Nemik. De forsvant i historien uten videre avkom. 

TEKST: TROND LERENG. 

Fanget av siberian husky. Foto: Marita Pettersen. 

ET LIV MED SIBERIAN HUSKY 
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de siste månedene. Bodde en stund hos 
familien Sturdevant og var med på be-
søk til hans ungdomskompis George 
Attla mm Vi var uheldig med at det var 
dårlig vinter så få steder å kjøre og vi 
hadde ikke bil selv så vi kunne ta noen 
oppdagelsesferder. Var veldig mange 
hunder der, 250 av smått og stort så 
mye møkk som skal plukkes he he. Jeg 
var ikke interessert i løpskjøring den 
gangen så kjørte ikke de beste hunde-
ne, men var passasjer i sleden av og til 
med de beste hundene foran Men 
mange små og store opplevelser ble 
det, og mange morsomme ting som 
man kan le av i etterkant selv om ikke 
alt var like morsomt da. Burde ha skre-
vet dagbok, men kommer på ting når 
jeg leser reisebrevene i gamle Husky-
blad. Mari Høe som jeg var der med 
ble igjen og bor der enda, og Martin 
Buser kjørte Iditarod med Anadyr sibe-
rian huskyer for andre gang og har som 
kjent blitt der. Skulle gjerne vært en tur 
tilbake og utforsket tingene i Earls 
hemmelige «kontor». 
 
Hvilke løp har du kjørt? Jeg har kjørt 
en hel haug med mellomdistanseløp 
gjennom åra, de fleste tilhører 
fortiden sånn som Drevsjøløpet, 
Rondane hundekjørefestival, Rå-
sjøløpet, mange svenske løp mm, 
i tillegg til løp arrangert av 
NSHK. Jeg kjørte korte Polardis-
tans en gang og min venn Ronny 
kjørte den med mine hunder og 
ble nr 2, Hallingen mm siste løps-
sesongen hundene mine gikk. Siden 
har jeg ikke prioritert løpskjøring da 
treningsforholdene har endret seg og 
det fordrer utrolig mye bilkjøring for å 
få trent nok. Har lasta inn bikkjer i 
bilen og reist på trening i over 20 år- 
sjelden man kan trene hjemmefra her 

jeg bor. Og det har jeg ikke prioritert 
verken økonomisk eller tidsmessig de 
siste er det 7 årene nå. 
 
Hvilke verv har du hatt i klubben? 
Jeg satt i redaksjonen på 70-tallet, samt 
vært redaktør i tror jeg 13 år. Har vært 
leder av ABU-komiteen i noen år og er 

fortsatt medlem i den komiteen. Ble 
sågar æresmedlem for en del år siden, 
for mangeårig innsats, det var hyggelig. 
 
Er det noen hund og eller kombi-
nasjon som har hatt særlig stor be-
tydning for din kennel? Kombina-

sjonen Avatacs Brave Ulveline 
(Vargteams Varg x Vargteams Delta) x 
Spolar ch Unisaks Jet Bandit (Igloo 
Paks Snow Bandit x Snowtrails Linda 
gav meg N UCH NLC Cool Running 
Kenoia, som ligger bak de fleste jeg 
har, bl a gjennom sønnen Iver. 
 

Og er det noen hunder, even-
tuelle importer som du mener 
har vært viktige for populasjo-
nen i Norge? Det er jo mange 
importer som har hatt betydning, 
de utgjorde jo alle grunnstammen 
for rasen i Norge Sverige Finland. 
«Grevens» importer, de som Var-
gevass tok inn m fl. 

 
Hvilken egenskaper ser du etter hos 
avlsdyrene? Sånn grovt sett: En kom-
binasjon av mange egenskaper. Ingen 
hund har absolutt alt, så man må 
kompromisse litt for hver paring, iall-
fall må jeg det. 

NSHKs ungdomsgruppe på tur. I midten, Rikke med Elin Ingstad til venstre.  

Rikke Bergendahl, eier og driver ken-
nelen Nay-La-Chee i Frogner i Sørum. 
Antall hunder har ligget på 20 i mange 
år, men er nå på nedadgående til 14 i 
første omgang og færre etter hvert. 

Rikke med den første Nay-La-Chee valpen; 
Cheewan. 

Fornøyd tenåring som endelig hadde fått 
sin første husky (1974). 

Påsketur på 80-tallet med NLC Pani og 
Gonzo, Snefrid av Vargevass og Cheewan. 
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hunder var som kirurger i såpeoperaer 
mens løpshundene/de som det stilles 
krav til i selen er ekte kirurger. 
 
Men erfaringsvis er det ikke realistisk å 
viske ut «delingen» når den har pågått i 
så mange tiår. 
 
En utstillingsvinner bør i iallfall SE ut 
som en funksjonell sledehund men det 
gjør de ikke alltid og det er ekstra trist 
syns jeg. Jeg etterspurte tips til å finne 
showkenneler world wide som trener 
minst 150 mil i året (det er lite i for-
hold til mange kjørere her oppe så tok 
ikke i så veldig) og kjører mellomdis-
tanseløp uten å komme ekstremt langt 
bak de andre siberian huskyspannene 
på en Facebookdiskusjon og fikk ikke 
så mange forslag at det gjorde noe. 
Fikk vel to forslag. 
 
Mange bruksfolk mener jo at show-
hunder ikke jobber i hele tatt- det er jo 
feil for en del av de har arbeidshode 
og liker å trekke, men de fleste detter 
igjennom med hensyn til fart over tid 
selv om de skulle ha arbeidslyst. 
 
Det er steile fronter blant entusiastene 
og slik kommer det til å fortsette tror 
jeg dessverre…og det blir jo nesten 
verre med årene.  
 
Hvilke tiltak tenker du at NSHK 
kan iverksette for å bedre avlen på 
gode sledehunder? Det er jo et kon-
tinuerlig bevistgjøringsbehov fordi det 
hele tiden kommer til nye siberian hus-
kyeiere/oppdrettere. Mange avler sine 
første kull uten særlig erfaring. Man 
har fått på plass Trekkhundprøve og 
championat samt nå nylig, brukstest-
krav for utstillingschampionat. Man 

Altfor mange tyr til egne hanner uan-
sett nivå man er på. 
 
Hva tenker du om utviklingen av 
stadig flere showhunder også i Nor-
ge og Norden? Det er den veien det 
går og har gått i hele verden i årtier. 
Egentlig overrasket over at det har tatt 
så lang tid i Norge. Sverige har det vært 
flere lengre. Rasen er såpass attraktiv 
både mht utseende, helse og tempera-
ment, at den alltid har og vil fremover, 
tiltrekke folk for andre ting en trekke-
genskaper. Man kommer ikke unna at 
det er en utrolig vakker og tiltrekkende 
rase. Det står jo folk fritt å skaffe seg 
hvordan hund man ønsker og liker, 
men rasen bør først og fremst sees på 
som en brukshund ikke en sofahund. 
Det er mye omplasserings siberian hus-
kyer er på markedet…. Heldigvis får 
mange «dilla» etter å ha skaffet sin førs-
te siberian husky slik at det er en stadig 
rekruttering til kjørerverden. 
 
Utstilling som opprinnelig var ment 
som et av flere avlsverktøy, er hoved-
saklig blitt en konkurranseform i seg 
selv. Og mange rasers utseende tilpas-
ses mer til det som vinner på utstilling i 
«trender» enn det som faktisk beviselig 
er mest funskjonelt mht rasenes bruk. 
Dette er det mange eksempler på for 
det er ikke bare siberian husky som er 
«delt» i show- og bruksvarianter. Det 
som går igjen på de fleste er at bruks-
variantene har lettere, mere langlem-
mete atletiske kropper, mens showvari-
antene er tyngre, mer kompakte og 
alltid med rikeligere pels. Det gjelder 
siberian husky, settere, retrievere etc. 
 
Tror det var Ramstead som bruke 
sammenligningen at reine utstillings-

Jeg tilhører jo de som liker at hundene 
har god type og utseende i tillegg til 
bruksegenskapene, og det gjør ting 
vanskeligere desto flere egenskaper man 
skal ta hensyn til. Man vil helst avle på 
ledere , men har og brukt endel hunder 
som ikke er det på grunn av andre egen-
skaper. Arbeidsvilje og gode bevegelser, 
brukbar fart, trivelig temperament og 
helst vil jeg at de er øyenlyste. Siden jeg 
har gjort det i nesten 20 år ser jeg ingen 
grunn til å droppe det nå. Jeg vil vite 
mest mulig om helse i tillegg til egenska-
per noen generasjoner bakover og på 
søsken til de som står på stamtavlen. 
Hundene er hobbyen/livsstilen til de 
fleste av oss og vi har forskjellige måter 
å bruke dem på og ting vi ser etter. Vi 
som nesten aldri er på fjellet har ikke at 
hundene kan gå på stikker eller brøyte i 
storm som kriterier osv. Men viktig at 
det finnes kenneler som tester hundene 
optimalt opp mot det som ligner mest 
på rasens opprinnelige bruksområder-
lange distanser, fjellkjøring osv så kan 
andre bruke hanner derfra eller skaffe 
avlsmateriale fra dem. Det er veldig tid- 
og ressurskrevende å trene opp et godt 
langdistanse siberian husky spann. Det 
er ikke noe alle uten videre kan få til….  
 

Cheewan, Snefrid av Vargevass, Ladybug 
av Vargevass, Gråbein av Vargevass. 

Vognkjøring med andre i klubben. Foto: 
Hanne Bergendahl. 

Tanek, Sukujak, Anga. 

Min trofaste leder Ravn som er 12 år nå og 
gamle Kenoia som ikke var dauhørt. 
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Det gjelder å bruke litt tid på tenke seg 
grundig om og analysere seg selv med 
tanke på hva man tror man kan være 
interessert i å drive med. Sondere mar-
kedet og snakke med folk. Gjerne besø-
ke flere forskjellige kenneler. Finn en 
mentor som bor i området ditt om det 
finns. VET man at man vil begynne 
med kjøring med siberian husky er det 
mer tålmodighetskrevende og kostnads-
krevende enn å begynne med alaskan 
huskyer. Og for eksempel vanskeligere 
å få tak i erfarne lederhunder. Det kan 
være lurt å skaffe seg kontakter, delta på 
samlinger og i miljøet Da kan man få 
tips til kanskje å få kjøpt en testa og bra 
tispe, pare denne med en bra merittert 
hannhund som de som kjenner tispas 
linjer kan anbefale og så beholde valper 
istedenfor å kjøpe en valp her og en der 
å starte opp med. Overta noen eldre 
hunder som kan være læremestre for 
ungdommene i spannet. ■ 

derhunder, det er mange å samarbeide 
med. Skal man gå mot strømmen og 
kjøre med reinrasa krever det at man 
har en ekstra kjærlighet til rasen og det 
den står for og ikke bare selve sporten. 
I tillegg tror jeg løpsentusiastene skyter 
seg selv i foten på sikt om de lar hun-
dene bevege seg altfor langt fra rase-
standarden i generasjon etter genera-
sjon fordi hundene går bra og løper 
fort/langt. Man trenger rekruttering og 
de som velger siberian husky når de 
kan få alaskans til en brøkdel av prisen 
og som regel med bedre trekkegenska-
per, gjør det som regel fordi de er fa-
scinert av utseende, gemyttet og histo-
rien til polarhunden siberian husky. Vi 
ønsker best mulig trekkhunder, men vi 
må og ta vare på det som tross alt skil-
ler rasen vår fra blandingshundene i 
trekkmiljøet utseendemessig. 
 
En annen ting som ikke akkurat blir 
bedre med årene som går og samme 
lille genpool, er helse. Selv om siberian 
husky er blant de friskeste av eksiste-
rende raser er det ganske mye forskjel-
lig de kan få og som er arvelig. Tror 
dette aspektet vil gjøre seg mer gjelde-
ne i fremtiden. 
 
Hvilke råd vil du gi til folk som øns-
ker å starte opp med sledehundkjø-
ring med siberian? Det er ikke så lett 
fordi mange skaffer sine første siberian 
husky er uten å kunne forutse hva som 
ofte skjer med hensyn til hundeantall/
kjøreinteresse og er ikke så kritisk til 
hva de skaffer seg, bare valpen er søt og 
oppdretter går god for foreldrenes ge-
mytt. Man kan fortelle dem det og tøy-
se med at det går sånn, at man ender 
opp med et helt spann. 
 

har hatt stands på messer og store ut-
stillinger og forsøkt å formidle kunn-
skap. Man har mulighet til å stramme 
inn kriterier for valpeformidling ved at 
man differensierer kullene etter foreld-
renes meritter, slik det gjøres i endel 
raseklubber. Jeg har ikke så mange 
nyvinnende forslag. 
 
Men man skal ikke undervurdere mil-
jøet i raseklubben, idet man til tross 
for biske debatter på Facebook har et 
godt miljø i klubben. Mange med 1-2 
hunder blir bitt av basillen pga sam-
lingene og får ønske om å kjøre hun-
despann og på sikt, kjøre løp. Og be-
gynner man å kjøre løp blir det auto-
matisk mere trening og høyere krav til 
egenskapene. Man ser på hundene sine 
med strengere blikk og blir mer kresen 
mht avlsdyr enn før- det gjelder for 
mange iallfall og er en av de gode 
grunnene til å kjøre løp.  
 
Hva tenker du om fremtiden for 
rasen? Rasen vil bestå, men selv om 
de foreløpig er i flertall i Norge så er 
det brukslinjehundene som er 
«utryddelsestrua» i langt større grad 
enn showvarianten. Det er mye mer 
ressurskrevende å avle fram og trene et 
godt spann enn en utstillingsvinner. I 
tillegg avles det mye hunder som ver-
ken er meritterte på utstilling eller i 
selen. De fleste vil ikke ofre så mye for 
hundeholdet som det krever. I tillegg 
er ikke klimaet på vår side, med stadig 
mildere vintre og vanskeligere forhold 
for hundekjørere. De som vil satse 
velger oftest alaskan huskien. Man 
slipper alle ekstra kostnader til kennel-
klubbene, hundene er rimeligere, det 
er mye lettere å få tak i gode voksne 
hunder, nybegynnere får lett tak i le-

Rikke Bergendahl. Alaskan of Anadyr, 1981 Leaders Crazy and 
Nan. 

Fra min tid som redaktør av Huskybladet, 
som ble skrevet på skrivemaskin. 
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Marianne og Lasse Larsen bor i 
Siljan, Telemark og har kennelen 
Lamar Siberian Husky.  
 
- Vår eldste hund en nå syv år gammel, 
men vi startet ikke med hundekjøring 
på alvor før for tre år siden, da vi had-
de fått oss seks hunder. I dag har vi 
åtte hunder, og kjører mellomdistanse.  
 
Før valpene settes inn i spannet forbe-
reder vi dem ved å gå turer i sele og 
med strikk fra de er ca åtte uker. Ellers 
springer de mye løs på hytta langt inni 
skogen. 
 
Vi pleier og starte med å ha dem løse 
sammen med spannet fra de er ca seks 
måneder gamle. Vi spenner dem inn 
første gang når de er ca åtte måneder, 
men da kun korte strekninger. Vi har 
ikke gjort forskjell på kjønn med de 
valpene vi har kjørt inn til nå. 
 
Vi kjører vanligvis spann med 4-8 hun-
der, men konkurrerer i 6-spann klasse. 
 
De første gangene vi kjører starter vi 
med bare ca 1 km, og øker gradvis 

Redaksjonen har stilt spørsmål til flere sledehundkjørere om innkjøring 
av valper og unghunder. Her er det mange fallgruber, og det er viktig å gi 
valpene positive opplevelser og korrekt læring helt fra starten av. Mange 
har dessverre erfart at de gjorde for mange feil i starten med de første 
hundene slik at de ikke fungerer optimal som sledehunder. 

over flere måneder. Vi trener ikke val-
pene tungt, det skal være lek. De får 
være med ca tre ganger i uken. De er 
litt i spannet, og springer mye løse. 
Noen går det helt fint, og de løper 
foran eller på siden uten problemer. 
Andre ganger er de litt mer lekne og 
springer å byr opp lederne til lek. Den 
siste typen er nok litt irriterende for 
spannet, men god mentaltrening for de 
voksne. 
 
Det er liten forskjell på å kjøre inn 
valper på snø i forhold til barmark. 
Fordelen med barmark må være at det 
er lettere og tryggere og sette fra seg 
spannet for å ta valpene ut og inn av 
lina på barmark med atv. 
 
Det er viktig å være tålmodig når det 
gjelder innkjøring av valper og ung-
hunder. Har du et uerfarent spann, 
eller er i startgropa selv er det beste 
rådet jeg kan gi å få tak i en erfaren 
leder som kan hjelpe deg i gang. Had-
de vi ikke gjort det hadde vi nok enda 
stått inni skogen med tidenes største 
linesurr. Så tusen takk til Atle Eikvik 
og Joey som "reddet" oss. ■ 

Innkjøring og utvikling av valper/
unge hunder. 
 
Valper og utviklingen av disse fantas-
tiske hundene, er i stadig forandring da 
personligheten til hvert individ aldri er 
den samme. Det er jo det det hele 
dreier seg om. Nye personligheter blir 
til nye utfordringer som gjør det hele 
fasinerende og uforutsigbart, i alle fall 
til en viss grad. Erfaringen med årene 
gjør det stadig litt enklere å takle situa-
sjoner som måtte oppstå, men aldri 
fullt og helt. Det er bestandig noen 
justeringer i trening og oppdragelse 
som kan få mer eller mindre vesentlige 
konsekvenser i hundens voksne liv. Jeg 
vil derfor forsøke og bidra i denne 
artikkelen med den skarve kunnskap 
jeg for min del har forsøkt å tilegne 
meg gjennom de vel 40 årene av mitt 
hundeliv. 
 
La meg med en gang si. Mine metoder 
og måten jeg gjør ting på er ikke nød-
vendigvis det rette for alle og enhver, 
men de de fungerer for meg med mine 
siberians, og kan være en rettesnor for 
noen. 
 
Fra valper blir født, blir de håndtert av 
meg eller andre og gjerne barn, for å 
skape sosial trygghet med mennesker. 
Mamma voven må fra første time god-
ta at jeg duller og tar på valpene og bli 
vant til at jeg vil henne og valpene vel. 
Jeg hjelper normalt aldri til med føds-
ler, men lar tispa klare seg selv i det 
store og hele. Problemer har oppstått, 
men det har vært relatert til kennelhos-
te og smittsom leverbetennelse i følge 
veterinæren. Det har vært problemer 
som har medført keisersnitt. Men det 
er heldigvis mange år siden. 
 
Slik hender nå engang i vår smittebe-
fengte verden. Valpene som jeg behol-
der selv, står sammen med mora så 
lenge som mulig, men ikke lenger enn 
seks-syv måneder og før kjønnsmoden 
alder. Det har aldri i min verden vært 
negativt, da mora gir en fullverdig 
oppdragelse som jeg selv bare har måt-
tet lære av. Om mulig beholder jeg 
solgte valper opptil tre måneders alder 
pga. vaksiner etc. Tidligst levering av 
valper er åtte uker. 
 
Trening av valper foregår jo i hele val-
pestadiet. Bor man slik til, er det veldig 
fint å ta med seg mammavoven og 
valpene og gå på tur i skogen eller på 
et dertil egnet sted. Valpene kan løpe 
fritt i en sosial sammenheng og lærer 
seg og holde seg i flokk. Tispa har jeg 
gjerne i bånd, i tilfelle vi skulle møte 
på andre hunder, sauer eller annen 
kreatur som skulle bli for interessant 
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for tispa. Om tispa plutselig skulle fin-
ne på å løpe etter noe spennende, føl-
ger jo valpene med. Valpene holder 
seg til mamma i allefall fram mot 
kjønnsmoden alder. Men en ting er 
sikkert. Man vet aldri når en valp/
unghund blir for fristet til å løpe av-
gårde i full nysgjerrighet og glemmer 
både tid og sted. Det er nok av tilfeller 
at hunder og gjerne unghunder blir 
meldt savnet. Så for meg er føre var 
prinsippet viktig. Hundene får aldri gå 
fritt om jeg ikke kan stole på at de 
kommer på tilbakekalling. Det gjelder 
hunder i alle aldre. Om valper eller 
hunder for øvrig ikke komme til meg 
på tilrop, kan det tyde på for liten so-
sial omgang, eller rett og slett at nys-
gjerrigheten på den store verden i ung-
domstiden er blitt for stor. Medisin er 
jo å trene på tilbakekalling i hundegår-
den eller på et 
annet trygt sted 
for opplæring. 
 
Når jeg trener hundene fra hundegår-
den, står valpene i egen tilstøtende 
hundegård og bivåner hvordan de 
voksne hundene blir satt i team og får 
på seg seler og liner. Jeg tar mamma 
voven med, og valpene hyler og skri-
ker og vil være med når de voksne drar 
i vei. Når det etterhvert er valpenes tur 
til å prøve selen, har de visuelt fått 
med seg hva det dreier seg om. Med 
denne metoden i de senere årene har 
jeg fått med meg alle valpene i span-
net, selv om naturligvis ikke alle blir 
like gode. Noen valper er mer forsikti-
ge enn andre som er tøffe og gir fullt 
pådrag fra første tur. Det er alltid noen 
som kan gi signal om vegring, og da er 
det jo utrolig viktig at man er påpasse-
lig med at de ikke blir dratt i nakkelina. 
Om man setter valpen eller skal vi si 
unghunden i et stort eller lite spann 
har ikke den største betydning hos 
meg, men at den får en rolig og trygg 
hund ved sin side. Her er det mye å 
hente når man spenner opp spannet 
med valper for første gang, og følger 
med på hvordan kjemien stemmer 
mellom de forskjellige individene. 
Overraskelser forekommer da de snil-
leste voksne kan være grinete og litt 
avvisende til en tilsynelatende matche-
ne valp. Man kan bare lure på hva som 
ikke stemmer, men min erfaring er at 
da er det bare å bytte plass. Valpens 
trygghet er dog viktigst. 
 
Når valpene blir voksne, går som regel 
de mulige problemene over av seg 
selv. Tryggheten brer seg i spannet, og 
de gjentagende rutiner gjør hverdagen 
enklere. Nye hendelser kan jo gjerne 
være litt farlig for noen og enhver. 
 

Så starter spannet 
Nå begynner jo denne delen av tre-
ninga som kan ødelegge en hund for 
livet. Å passe på at alle hundene og 
spesielt valpene er med og drar frem-
over og ikke bakover. Det er en meget 
stor fordel at man er to personer til å 
hjelpe de første gangene, og ser at alt 
går bra. At et menneske går foran eller 
ved siden av og skaper trygghet klapp 
og kos de første meterne, kan ofte 
være det lille som skal til for å overvin-
ne den første skepsisen. Ingen hunder 
må bli dratt i nakkelina. Enkelte tåler 
det ikke, i alle fall ikke de første turene 
for da kan de rett og slett vegre seg 
kraftig og blir bestemt på det senere og 
kanskje for alltid. Når de blir eldre får 
de jo erfaring med at hundeføreren 
følger med og om nødvendig stopper 
om slike episoder skulle opptre. Natur-

ligvis sø-
ker man 
og unngår 
dette i alle 

anledninger på trening og på løp. 
Spannet er aldri sterkere eller raskere 
en det svakeste leddet. 
 
Valper 
Definisjon av valper og når hunden 
ikke lenger er valp er vel et vidt be-
grep. Det er vel omtrent når individe-
ne blir kjønnsmodne gjerne ved syv 
åtte måneders alder. Da blir det for 
min del og omtale hundene for ung-
hunder, og det er vel etter den tid man 
er når alvoret begynner så smått for 
innkjøring og trening. Det er sjelden 
jeg har hunder i seriøs trening i spann 
og sele som er under ett år gamle. Ba-
lansen mellom å trene tidlig, men ikke 
starte før unghundene er tilstrekkelig 
utvokst, kan være hårfin. Å starte tre-
ning for tidlig kan medføre skader i 
oppveksten da sener muskler og ben-
stamme ikke er tilstrekkelig harmoni-
sert og utvokst. Kroppen har ikke satt 
seg som man kan si. I hundekjørermil-
jøet har man hørt om seleksjon og og 
utvelgelse allerede fra syv måneders 
alder. Det er jeg ikke enig i. Min opp-
fatning er at jo tidligere man setter 
hunder i hardt arbeid, jo tidligere er 
den «brukt opp». For min del tar jeg 
ingen avgjørelse på hvor god en hund 
er før ved to til tre års alder. Men det 
er klart. De fleste individer utpeker seg 
helt fra tidlig valpestadiet, men ikke 
alle. Det har vist seg at den roligste 
valpen kan være den råeste spann-
hund, og at den som skriker mest kan 
være vanskelig å få med seg. 
 
Det er derfor viktig å ha litt is i magen 
når man plukker individer fra et valpe-
kull. 
 

Lek og moro 
Valpene må alltid føle at arbeid de 
med tiden skal utføre, er lystbetont lek 
og moro. Hunder gjør ting fordi de 
har lyst, og at de får god mat og opp-
læring i nettopp det. De får kos og stell 
og er en del av flokken. Tilhørighet og 
balanse i hierarkiet fra den spede be-
gynnelse er endel av «hemmeligheten». 
Det å føle seg vel og ha trygghet gjel-
der både for mennesker og dyr. For-
skjellen er at vi har et annet språk med 
hundene enn oss mennesker imellom. 
Derfor ligger den altoverveiende 
kunnskapen for samarbeid med hun-
dene i kommunikasjon og felles forstå-
else fra valpestadiet til vi tar farvel med 
hverandre. Ulven som jo er hundens 
stamfar er jo et intelligent dyr som er 
ført videre hundenes verden. Denne 
egenskapen er vel opphavet til det go-
de forholdet vi har til hunden. 
 
At vi titulerer hunden som menneskets 
beste venn har sin berettigelse når vi 
opplever hva dette samarbeidet har 
ført til. 
 
Men alt begynner med valpen 
I all ydmykhet, med mine erfaringer 
jeg har opplevd gjennom mange år. 
 
Terje Frode Bakke 
Isslottet Kennel 

-Valper er et tema man kan diskutere i 
evighet; og det er vel slik det skal være 

Frode Bakke på Dogs4All. Foto: Marianne 
Lund. 
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Tone B. Hansen og Runar Golimo 
Simonsen bor på Harestua og har 
Kennel Piperbakken. 
 
Tone har drevet med hundekjøring 
siden 2000, sporadisk i perioden 2001-
2007. Vi har hatt eget spann i trening 
og på løp siden 2008. Vi har for tiden 
13 hunder. 
 
Før vi setter valper inn i spannet lar vi 
dem stå i nakkeline sammen med 
spannet i linesettet når spannet er til-
bake fra trening. Vi går også en del 
turer med valpene  i bånd/sele. 
 
Valpene er ca. 6 mnd. før de får prøve 
seg noen få hundre meter i spann. Vi 
ser an hvert enkelt individ, uavhengig 
av kjønn. Det virker imidlertid som 
om hanner er seinere modne enn tis-
per. Vi har hatt flest tispevalper. 
 
Vi kjører alt fra 4- til 12-spann. Små 
spann gir mer belastning per individ, 
noe som er greit å huske på siden val-
pene ikke er ferdig utvokst. Det viktige 
er at man har kontroll sånn at ikke val-
pene blir skremt eller får dårlige opple-
velser. De første gangene vi setter inn 
valper i spannet er gjerne på slutten av 
en treningstur med de voksne. 
 
De første gangene kjører vi kun noen 
hundre meter, og øker deretter sakte 
og gradvis. 
 
I starten av sesongen kjører vi bar-
mark, og da går valpene i 8–12-spann. 
Belastningen per hund blir dermed 
mindre enn om man kjører et lite 
spann. Om vinteren setter vi valper og 
eldre hunder (som ikke går i konkur-
ransespannet) i eget spann, som da har 
talt fra 3–6 hunder. Valpene er da 7–
11 måneder. og går gjerne 2–3 ganger i 
uka. 
 
De gangene vi har hatt kun én valp, 
har vi latt denne løpe løs sammen med 

spannet frem til den er gammel nok til 
å settes inn. Det er da snakk om unge 
valper, og de får da løpe noen hundre 
meter løs om gangen, før de holdes på 
fanget resten av turen. Vi har god erfa-
ring med å gjøre det på denne måten, 
men det krever at man trener i områ-
der der det er mulig, uten biltrafikk, 
husdyr og mange turgåere. Og uten for 
mange hytter i området… (kan nevne 
en valp som forsvant inn i en hytte 
langs vegen og opp i sofaen til en fa-
milie som satt benket foran gullrekka 
en fredagskveld..! Vi tok med barna på 
vogntur som plaster på såret!) 
 
Man kan lære mye av andre hundekjø-
rere. For siberian tror vi det er enda 
viktigere at innlæringa blir så lystbe-
tont som mulig, ikke for tungt og ikke 
for slitsomt. 
 
Under innkjøring skal valpen først og 
fremst lære å være trekkhund, og lære 
spanndisiplin. Fysisk trening får de 
nok av senere. Det er viktig å alltid 
avslutte mens valpen vil ha mer - aldri 
kjør valpen så langt at den blir sliten! ■ 

Kristin Heltberg Lereng bor på 
Roa på Hadeland og har Kennel 
Jotneheimen med Trond Lereng. 
 
Vi har holdt med sledehundkjøring 
i syv år, og har trent for mellomdis-
tanse og langdistanse. Før det har 
vi i over 30 år kjørt Nordisk stil 
med våre andre raser. 
 
Vi har 13 siberian huskyer, to gor-
donsettere og en strihåret vorsteher 
valp. 
 
Alle hundene våre står i hundegår-
der. De er derfor ikke vant med å 
være fastspent slik som hunder 
som står på kjetting er. Hundene 
bør ha litt erfaring i å være spent 
fast før de settes inn i spannet. Vi 
har derfor forberedt dette slik: Vi 
har tatt med en eldre, erfaren hund 
som aldri gjør noe galt sammen 
med en valp. Til dette har vi brukt 
Libby som er mor til fem av våre 
hunder. Hun går alltid rett frem, 
finner aldri på tull, adlyder kom-
mandoer og passerer alt av eventu-
elle forstyrrelser. Så har vi oppsøkt 
et rolig sted "langt inne på åsen", 
satt sele på begge to, og med lang-
line tilbake til en av oss. Hundene 
har hengt sammen i bakløkkene 
med hanefot. En av oss har så gått 
foran som "hare". Da vil alltid val-
pen følge etter den som går foran. 
Dette har vi gjort et par ganger 
over en strekning på 300-400 me-
ter. Deretter har vi også satt på 
nakkeline, og gjentatt samme pro-
sedyre. Så har vi festet et bildekk i 
enden på langlina slik at valpen får 
litt mer motstand. Dette har vært 
veldig effektivt, og vi har hatt full 
kontroll på læringssituasjonen slik 
at vi har minimalisert mulighetene 
for feillæring. Valpene opplever 
også da de første kommandoene 
høyre, venstre og stå. Valpene har 
fått mange slike turer før vi har satt 
dem inn i spannet. 
 
Hvor gamle er valpene når du 
starter opp med innkjøringen?  
Her er det delte meninger. Jeg ser 
at noen setter de i spannet allerede 
når de er seks måneder gamle. Det 
synes jeg er litt vel tidlig. Vi har 
ventet til de er åtte måneder, men 
"innkjøringa" med langline sammen 
med Libby har vi gjort fra de er 
seks måneder gamle. 
 
I alle hunderaser så utvikler tispene 
seg raskere enn hanner. Det kan 
være ganske stor forskjell i utvik-
lingen, særlig for de hannene som 
man ser kommer til å bli store. Det 

FOTO: TONE B. HANSEN OG RUNAR GOLIMO SIMONSEN. 
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tar tid før de «setter seg». Men vi 
har ikke gjort noen forskjell da vi 
har ventet til den senest utviklede 
har vært klar for innkjøring. 
 
Jeg tror det er viktig at spannet ikke 
er for stort. Dette fordi det er ve-
sentlig at farta ikke blir for stor, og 
at vi som kjører har bedre kontroll 
over et mindre spann. Hvis det 
skjer en uheldig episode, så er det 
mye enklere å ordne opp med et 
lite spann kontra et stort. Jeg synes 
6-spann er helt passe. Da er det 
ikke for stort, men valpene opple-
ver likevel miljøet i spannet, og 
hvordan hundene oppildner hver-
andre til innsats. 
 
De første gangene kjører vi kun to 
km. Det er viktig å kjøre såpass 
kort at valpene vil videre når vi gir 
oss. Slik får de en positiv opplevel-
se av sin arbeidsoppgave. Ettersom 
vi har mulighet til å ha hundene 
våre løse hver dag, er valpene våre i 
forholdsvis god form når vi starter 
opp med innkjøringen. Derfor kan 
vi øke distansen forholdsvis fort. 
Vi kommer ganske kjapt opp i 8 - 
10 kilometers turer, og når de er ett 
år kan de fint gå en mil. 
 
Hvis vi kjører inn på barmark så bru-
ker vi Dyckvogna på 85 kilo, pluss et 
par vannkanner og selvsagt vekta av 
den som kjører. Så det blir jo for-
holdsvis tungt. Det er i hvert fall vik-
tig at det er såpass tungt at hundene 
virkelig må lære seg å jobbe. 
 
Vi prøver å kjøre de annen hver 

hundløypa kontra på en flat grus-
vei. Derfor foretrekker jeg å kjøre 
inn på snø slik at valpene gis den 
beste læringen fra starten av. Dess-
uten er det jo som regel kaldere når 
det er snø, og det er jo svært viktig 
at hundene ikke går varme. 
 
Det er også viktig å skaffe seg en 
erfaren og dyktig lederhund! Gode 
lederhunder er gull verdt! Ikke vær 
redd for å overta en hund selv om 
den er 7 - 8 år gammel. Erfarne 
lederhunder bygger spannet, og 
lærer de andre hundene spanndisi-
plin. Noen unge hunder kan være 
nysgjerrige på omgivelsene, og da 
er det viktig med lederhunder som 
drar spannet forbi fristelser og pro-
vokasjoner som for eksempel andre 
hunder langs løypa. ■ 

dag slik at det ikke blir "fullt sirkus" 
hver gang man skal ut. Kjører man 
hundene såpass ofte så lærer de seg 
fort gode rutiner. 
 
Vi lar ikke valpene løpe løse sam-
men med spannet mens de er for 
unge til å kjøres inn. Dette først og 
fremst fordi der hvor vi kjører kan vi 
møte biler, traktorer og ikke minst 
tømmerbiler. Vi tar derfor ikke sjan-
sen på å la valpene løpe løse. 
 
Fordelene ved å kjøre inn valper på 
barmark er jo at da har man bedre 
kontroll enn på slede. Man kan jo 
også være to på vogna, og hjelpe 
hverandre hvis det er behov. Men 
det er på snø de først og fremst 
skal gjøre jobben sin, og det er stor 
forskjell på barmark og snø med 
tanke på underlaget osv. Det er 
mer krevende å ta seg frem i slede-

Kristin Heltberg Lereng. Foto: Trond Lereng. 

Foto: Kristin Heltberg Lereng. 
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Viggo Jørgensen og Tora Kleven, 
bor på Vangsåsen utenfor Hamar 
og har kennel Rossevangen. 
 
Viggo kjørte sitt første løp som 10-
åring, nordisk med schäfer, og første 
sledeløp i 1986. Tora kjørte sitt første 
løp i 1986, nordisk med alaskan mala-
mute, og sledeløp noen år etter. 
 
Da vi begynte med polarhunder i 1984 
kjørte vi først nordisk, men Viggo laget 
vår første slede i 1987. Vi deltok i 
fjelløp nordisk i mange år, samtidig som 
vi kjørte sprint med slede. Fjelløpene 
den gang var mellom 5 og 10 mil lange, 
med overnatting, så du måtte ha med alt 
av utstyr og mat. Viggo har deltatt i LD 
nordisk og Tora har kjørt slede LD. 
 
I 2004 endret vi målsettingen og satset 
på korte løp, sprint og barmark. Det 
har noe med alder å gjøre, og hva du 
vil bruke tiden til. Vi følte at vi hadde 

brukt for mye tid på trening av oss 
selv og hunder til LD og MD.  
 
Vi hadde lenge åtte hunder, men nå er 
vi nede i seks. 
 
Før valpene ble satt inn i spannet, fikk 
de løpe løse slik at de ble litt slitne, så 
ble de satt på oppstallingsline sammen 
med de voksne. De fikk godbiter og 
sto kort tid de første gangene. Dette 
gjøres så tidlig som i tre måneders al-
der. Men de er jo allerede vant til å 
bruke kobbel fra de er to måneder. 
 
Vi gjør ingen forskjell på hanhunder 
og tisper når det gjelder alder, men det 
er selvfølgelig avhengig av den enkelte 
valps utvikling. Her blir det individuell 
opplæring. 
 
Vi driver med alt fra snørekjøring med 
en hund, til 8-spann. Vi foretrekker 6-
spann slede om vinteren eller 4-spann 
vogn på barmark. Men det forutsetter 
at man har gode, raske hunder.  

Hvor langt vi kjører med valper de 
første gangene kommer helt an på al-
deren og utviklingen.. Snørekjøring 
kan de gjøre fra de er fire måneder, 
men det blir kort, veldig kort, ca 500 
meter. Valpen skal læres til å løpe i sele 
tidlig. Det som er viktig er å stoppe 
mens valpen ennå har lyst til å løpe 
videre. Hensikten er at dette skal være 
morsomt for valpen, den må aldri 
oppleve å bli sliten. Blir den sliten så 
dreper du litt av løpslysten. I spann 
bør de være litt eldre. 
 
Vi kjører aldri tungt med valper. Vi har 
ikke noen systematisk trening for val-
per før de er ett år. Men det er viktig at 
de får bevege seg mye, og relativt fritt. 
 
Valpene får løpe løse sammen med 
spannet, men blir spent inn ca en kilo-
meter mot slutten av turen når de er 
seks måneder. De er da i utgangspunk-
tet vant til å trekke ved snørekjøring. 
Men det skaper ofte problemer når de 
hopper inn i spannet og vil være med, 
og dermed blir det krøll og treningstu-
ren for de voksne blir ødelagt. 
 
Vi tror ikke der er noen særlig forskjell 
på å kjøre inn siberian husky valper i 
forhold til alaskan husky valper. Men 
dersom du regner med at en alaskan 
husky har mindre pels så blir det for-
skjell. En siberian husky med mye pels 
blir fortere varm. Selv har vi vært i mil-
jø med hounds, og der venter de lengre 
med å kjøre inn valper siden hounds 
har mindre pels og kjører seg hardere. 
 
Når det gjelder innkjøring av valper og 
unghunder må det alltid være morsomt 
for dem. Kjør aldri valpen så den blir 
lei. Det kan ødelegge løpslysten for 
ettertiden. En unghund må aldri belas-
tes så det kan oppstå slitasje. ■ 

FOTO: TORA KLEVEN/VIGGO JØRGENSEN. 
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Svein Dufseth og Irene Borgen bor 
i Nittedal og har for tiden åtte sibe-
rian huskyer. 
 
Vi har holdt på med hundekjøring i 
syv år, og kjører mellomdistanse, stort 
sett med 8-spann. 
 
Valpene våre har gått tur med sele og 
noen har vi syklet litt med. De har 
også sett på de voksne. Valpene har 
fungert med en gang de blir satt inn i 
spannet. Etter 25 - 100 meter har de 
forstått hva det går ut på og det virker 
som om de blir veldig ”stolte”. Farten 
blir tilpasset valpene så det ikke går for 
fort før de er trygge. 
 
Vi starter opp med innkjøringen med 
korte turer ved seks måneders alder. 
 
Vi har ikke merket noen spesiell for-
skjell på hanhunder og tisper, men vi 
har sett at noen valper ”vimser” litt 
mer i starten. Det har ikke vært kjønns-
betinget. Vi har satt valpene sammen 
med stødige voksne hunder i spannet. I 
tillegg har vi vært så heldige at de har 
fått gå i kombinert pensjonistspann/
valpespann hos gode venner. 
 
De første gangene vi har valpene i 
spannet kjører vi kort - kanskje 1 km - 
og øker jevnt så de i løpet av den førs-
te vinteren kan løpe opp mot 2 mil. 
 
Vi kjører 2 – 3 ganger i uken med val-
pene, og  øker på med tyngde etter 
hvert som de utvikler seg. Det er spe-
sielt viktig at det ikke går for fort, da 
dette kan gi dem en dårlig opplevelse i 
forhold til mestring. 

Vi har latt valpene løpe løse sammen 
med spannet, men vi foretrekker å ha 
dem fast i spannet – ikke løse. En valp 
løp veldig, veldig langt foran, og vi 
hadde også en som vimset og skulle 
leke med lederne. 
 
De valpene vi har hatt er født på våren 
og er med på barmark sent på høsten 
det første året. Da er det brede ”spor” 
og det er litt enklere for dem å forhol-

de seg til i begynnelsen, tror vi. 
 
Vi avslutter ALLTID mens valpene 
fremdeles synes det er gøy å løpe og 
ikke er for slitne. Det er viktig at ture-
ne oppleves som veldig positive. Val-
pene er alltid ivrige og vil løpe lenger 
enn vi tillater. Har man flere valper er 
det også viktig å ta hensyn til de indivi-
duelle forskjellene. Avpass treningen 
etter den som er senest utviklet. ■ 

Foto: Evgeniya Mitrofanova. 

Svein Dufseth med Atim. Foto: Tora Kleven. 
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Karsten Grønås & Eveline Koch 
driver kennel Vargevass. 
 
Karsten har holdt på med hundekjø-
ring siden 1966, Eveline siden 2001, 
og de kjører både sprint, mellomdis-
tanse og langdistanse. 
 
For tiden har de 14 hunder i trening, 
hvorav tre rookies på 14 måneder, en 
pensionist på 15 år og seks valper. 
 
Før valpene er gamle nok til å settes inn 
i spannet må de venne seg til å stå på 
kjetting. De får løpe fritt med spannet 
fra de er ca. fem måneder og ca åtte 

måneder når vi starter innkjøringen. 
 
Hver valp sees individuelt. Må noen 
ganger vente en eller to måneder på en 
spesifikk valp virker å være senere i 
utvikling, uansett kjønn,. Rent generelt 
så er større hanhunder senere ferdig 
og dette ta vi hensyn til. 
 
For å lære opp valpene kjører vi mini-
mum 4-spann med slede, eller maks. 
12-spann med ATV. Vi har gjerne en 
voksen i par med valpen, om det er 
stort spann. 
 
Som regel er den første turen på ca. 4 
km, under forutsettning av at valpene 
har løpt løse i løpegården (på 17.000 
m2) regelmessig så de har basis kondi-
sjon. Etter ca. 6-7 turer på opp til ca. 7 
km øker vi med 6-7 turer opp til ca. 10 
km. Vi har som regel valper født på 
sommer og begynner å kjøre de inn på 
eftervinter/våren, så de har ca. 3-4 
måneder med trening før det blir som-
merstopp. På sitt lengste kjører vi 10-
12 km. med dem i denne periode. Det 
er også den distanse vi starter opp med 
i august igjen når 'valpene' har blitt 
over 1 år. 
 
Valpene skal ha stramme liner, men vi 
kjører ikke for fort. Tyngden er av-
hengig av føre (minimum 4 spann sle-
de eller maksimum 12-spann ATV). 
Etter den første turen, prøver vi å kjø-
re dem annen hver dag.  
 
Valpene løper løse sammen med span-

net, men ikke mer enn to valper om 
gangen. Vi har god erfaringer med det, 
men så klart må man ha mulighet til 
det, så ingen sau i området, ingen tra-
fikkerte veier og valpene må være in-
teressert i å holde samme med spannet. 
 
Det vises fort om valpen liker å løpe 
foran med lederhunder, eller om den 
er litt mer forsiktig og vil løpe med 
sleden/atv. Man må passe på at valpen 
ikke løper inn foran ATVn/sleden og 
blir overkjørt. 
 
Med stort spann er det enklere å kjøre 
inn valpene på barmark, med mindre 
spann er det enklere på snø. Det er 
viktig med gode forhold. Vi kjører aldri 
inn valper første gang når det er hålke/
is. Heller ikke når det er for varmt. 
Unge hunder som ikke har basis kondi-
sjon er mer sensitiv for overopphet-
ning enn etablerte voksne hunder. 
 
Det kan tenkes at siberians er senere i 
utvikling enn alaskan huskyer. 
 
Det er viktig at valpen skal ha en posi-
tiv opplevelse, det skal være gøy. Om 
linen er slakk på vei hjem, har man 
sannsynligvis kjørt for langt, for fort 
eller for tungt. Det er også viktig at 
man kjører sakte (ca 10-12 km/t) i 
begynnelsen, men ikke så sakte at de 
kan finne på andre ting (vrir seg ut av 
selen, leker med naboen, eller plukker 
opp ting fra sporet). Baklina skal være 
stram på hele turen! Vi tar rimelig med 
pauser og gir masse ros og klapp. ■ 

FOTO: KENNEL VARGEVASS. 
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TEKST OG FOTO: DONALD ERIKSSON.  

OVERSETTELSE: MARI SKÅR. 

Hvordan går man frem for å få en bra 
lederhund? Det enkleste svaret er å 
kjøpe en flink lederhund, men hva er 
egentlig en god lederhund? Generelt 
kan man si at en lederhund i sprint-
klassene skal være fartsholdere som 
ikke nødvendigvis må kunne mange 
kommandoer, siden de fleste baner 
allikevel ikke har noen veivalg. Men 
man trener som oftest ikke på bane, så 
da er det greit at de lytter allikevel. En 
distanse-, turist- eller turhund må kun-
ne ta kommandoer, men samtidig hol-
de farten på et mer normalt nivå. Vi 
har nok alle ulike måter på å få frem 
våre lederhunder, men jeg vil her si 
noe om hva vi har gjort de siste 20 
årene. Da vi begynte gjorde vi det en-
kelt for oss, kjøpte en syv år gammel 
lederhund som lærte opp de andre 
hundene, men også oss. Nå var han 
riktig nok en «gærning», hvilket også 
smittet over på de yngre hundene, men 
dette var nok en riktig måte å starte på. 
 
Alle hunder har ikke de rette forutset-
ninger for å bli lederhunder. Ofte er 
dette en egenskap som er genetisk, og 
hvis man parer bra lederhunder så er 
sjansen større for at noen avkom viser 

 

samme egenskaper, men det er ingen 
garanti for dette. Ofte hører man at 
broren/søsteren til den og den hunden 
har gått VM, EM, Polardistans eller 
Iditarod, men dette betyr ikke at akkurat 
din hund har de samme egenskapene. 
 
Vi har gjennom årene hatt ganske 
mange kull og det mest vellykkede kul-
let når det gjaldt lederhunder, var på 
den tiden vi kjørte alaskans og fikk et 
kull på ni valper. Av disse ble seks kom-
mandoledere, mens de andre tre ikke 
hadde lederegenskaper i det hele tatt. 
 
Det viktigste hos en lederhund 
Jeg vil si at det viktigeste hos alle trekk-
hunder er ”Forward orientation”, at de 
fokuserer på å gå fremover. Har de 
ikke viljen og drivet til å gå fremover så 
er det vanskelig, siden man aldri kan 
tvinge en hund til å løpe. Dette er enda 
mer viktig for en som kjører turer der 
hvor sporene av og til nesten er borte 
grunnet drevsnø eller lignende. Har 
man kun en hund så vil rådet mitt være 
å ta hunden med på gåturer i bånd og 
la hunden bestemme veien. Når dere 
har gått et antall kilometer, snur dere 
og går nøyaktig samme veien tilbake. 
Som oftest følger den sitt spor hjem og 
da benytter man anledningen til å gi 
kommandoer. Om dere bruker høyre 
eller venstre, Gee eller Haw, eller noe 
annet må dere bestemme selv. Etter at 
man har fulgt denne prosedyren i noen 
uker så er det deres tur til å ta styringen 
og bestemme hvor dere skal gå gjen-
nom å gi kommando til høyre, venstre, 
stopp m.m. 
 
Hvis man har flere hunder og kan kjø-
re de i spann er den enkleste måten å 
sette den kommende lederhunden i 
paret bak lederhundene (forutsatt at 
man allerede har disse). Hvis man da 
har bra lederhunder som lytter på sin 
fører, så vil også den nye hunden 
snappe opp disse og koble sammen 
f.eks Gee med det å svinge til høyre. 
 
Etter en stund flytter man frem 
rookien i ledd og her anbefaler jeg at 
man setter den imellom de to andre, 
dvs at man kjører tre i led. Da er hun-
den innestengt imellom de to andre, 
og kan ikke finne på noe tull. 
 
Hvis man kun har en lederhund fra 
før, kan man sette rookien sammen 
med en noe kortere bakline, som gjør 
at lederhunden kan trekke og blokkere 
sin trainee i svingene. Denne måten er 
også perfekt når man kjører med kick-
bike eller ski. 
 
En lederhund skal helst ikke la seg 
påvirke av ulike ting som skjer langs 

sporet, men det er ikke det enkleste å 
trene på overalt. Å få hunden sin fra å 
bry seg om rein eller rådyr for eksem-
pel, forutsetter at man bor i et område 
med rein eller rådyr osv. Hvis man er 
med i konkurranser kan det være bra å 
trene spannet på å kjøre gjennom store 
folkemengder, men det er ikke alltid så 
enkelt å finne folk som vil stå ute langs 
løypene. Det man kan gjøre da er å 
henge opp dummies/fugleskremsler 
som beveger seg i vinden. Disse kan 
man bytte plass på slik at de dukker 
opp på forskjellige steder. Dette var 
noe jeg så for første gang hos Jen & 
Blake Freking i Minnesota, siden det 
på f.eks Iditarod er mye folk langs løy-
pen ved checkpoints m.m.  
 
Når er hunden en lederhund? 
I mine øyne er hunden en lederhund 
når den for det første, holder opp 
spannet i starten, uten bruk av front-
anker eller lignende (jeg har aldri be-
nyttet meg av det i starten). Den skal 
også kunne holde det tempoet som 
den er blitt trent for, men fremfor alt, 
skal den ta kommandoene Gee eller 
Haw, uansett om det er løype eller 
ikke. En annen veldig viktig egenskap 
er at hunden skal kunne snu spannet 
på kommando. Vi snur alltid til venst-
re så vi bruker Haw Turn». Men ikke 
tro at dere får frem en god lederhund 
på en enkel måte, for som jeg skrev 
tidligere, så er det langt fra alle hunder-
som er skapt til å bli en leder, og enda 
færre vil bli flinke ledere før de fylt tre-
fire år. I vår kennel har vi pr. dags dato 
ca. 20 lederhunder, hvorav åtte gode 
kommandoledere, i alderen 3-12 år. 
 
Den største grunnen til at vi lykkes å 
få frem såpass mange lederhunder er 
at vi kjører turister og alle spannene 
må ha lederhunder. Dette gjør også at 
mange hunder får sjansen å bli testet i 
lead ved at de til å begynne med, får 
løpe i et jagende spann, og på den må-
ten kan fokusere på å løpe fremover 
med et annet spann foran som «hare». 
 
De av dere som har mulighet til å tre-
ne sammen med andre, eller har såpass 
mange hunder at dere kan dele opp i 
flere spann, har et fortrinn. Dette vil 
komme til å forenkle og fremskynde 
treningen slik at den tiltenkte leder-
hunden får mer erfaring og trening. ■ 

Er du blant de som kun har en, 
alternativt to, gode lederhunder i 
kennelen, eller kanskje du kun har 
en hund og du ikke vet hvordan du 
skal få den å gå på kommando? Da 
vil jeg starte med å si at du ikke er 
alene om dette, mange står ovenfor 
den samme utfordringen. 

Har stått på trykk i Polarhunden 1/2015 
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Kristin og jeg får av og til spørs-
mål om ulike problemstillinger 
vedrørende dette med hund og 
hundehold, samt noen hunder til 
dressur. Vi fikk for en tid tilbake 
følgende problemstilling fra en 
hundeier: En voksen hanhund 
som ofte tisser inne. Det er ikke 
snakk om typisk markering ved 
å løfte på beinet for eksempel på 
stolbein, dørkarmer og lignende. 
Men hunden huker seg ned nes-
ten som en tispe og lar det bare 
stå til. 
 
Vi ga følgende svar til hundeieren: Det 
første som må sjekkes ut er om 
hunden er frisk. Kan den ha noen 
urinveisproblemer? Hvordan er 
allmenntilstanden også videre. Så 
det første du må gjøre er å oppsøke 
en dyrlege for kontroll. Eller er det-
te noe som har sin årsak i læring? I 
dette tilfelle; feil lært, samt hundens 
nervestatus? 
 
Hvis hunden er frisk så kan du for-
søke noen rutiner. Sørg for å få 
kontroll over væskeinntaket. Ikke la 
vannskåla stå fremme hele tiden. 
Etabler i stedet vanningsrutiner ved 
at hunden vannes til bestemte tider. 
Og at du umiddelbart etter vanning 
tar med hunden ut for lufting, og i 
det den later vannet skal den beløn-
nes. Men her må du være tidsmes-
sig kjapp slik at du klarer å skape en 
assosiasjon mellom belønningen og 
handlingen. Det er også viktig å 
finne den ultimate forsterker for 
nettopp din hund. Positiv stimulans 
kan være alt fra verbal ros, godbiter 
eller lek med ball eller fille. Sørg 
også for at du går til det samme 
stedet hver gang. Det øker mulig-
heten for tissing hvis hunden gjen-
kjenner sitt eget luktbildet, og det 
skapes en vane. Du kan også lage 
en do ute i form av avispapir som 
man legger noen steiner opp på. Da 
vil hunden gjerne gjøre fra seg på 
dette stedet. Sørg også for at du 
lufter hunden alene slik at den ikke 
forstyrres av andre hunder. 
 
Får å sikre oss at hunden virkelig 
drikker, som selvsagt er betingelsen 

for at den må tisse, som igjen er en 
forutsetning for at vi kan belønne 
handlingen, må hunden få væske 
som er attraktiv. Det vil si at du må 
tilsette vannet smaksstoffer i form 
av for eksempel vom, blod, slakte-
avfall o.l. Dette må gjøres til faste 
tider, og aldri sent på kvelden. Det 
er også avgjørende for et godt re-
sultat at du går en lang nok luftetur. 
 
Problemet innendørs er at så lenge 
hunden har tisset gjentatte ganger 
har det satt seg et tydelig luktbildet 
i huset. Dette er veldig vanskelig å 
vaske bort, og hunden kan stimule-
res av luktbildet til og fremdeles 
tisse inne. Derfor kan det være 
nødvendig å bruke bur i en lengre 
periode så snart hunden kommer 
inn i huset. 
 
Å avlære dette problemet inne i 
huset har vi liten tro på. Den har 
nok allerede gjort seg sine erfaring-
er innendørs, og husk at feil lært er 
også lært. Og det er vanskeligere å 
avlære enn å lære. 

Men før du starter på disse prose-
dyrene må hunden til dyrlegen for 
kontroll. 
 
Lykke til! 
 

Kristin og Trond Lereng 

Redaksjonen starter opp en fast spalte – 
Spørsmål og svar – hvor leserne kan sen-
de inn det de måtte lure på i forbindelse 
med hundekjøring, veterinærspørsmål, 
generelle spørsmål om hund, eventuelle 
problemer etc. Redaksjonen sørger for å 
innhente svar, enten det er innenfor eller 
utenfor klubben, slik at dette kan kom-
me alle medlemmene til gode. 
 
Det er ikke alle medlemmene som har 
kjørekenneler. De fleste har faktisk kun 
1-2 hunder, og mange av de bor inne som 
vanlige familiehunder. Derfor er alle 
spørsmål relevante i medlemsbladet.  
 
Spørsmål sendes til: 
huskybladet@gmail.com 

 

SPØRSMÅL OG SVAR 

VOKSEN HUND SOM TISSER INNE 

Gro Teslo blir overfalt av hunder som gjerne vil inn i stuen. Foto: Andrea Baufeldt 
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Bildet fra sommeren 1998 i Idre. Lederhunden Rambo er 
sønn av Old Smugler av Vargevass x Larsnes Zindy fra 
Bjarne Amdahl ca 1986. Innsendt av Uno Stenmyren. 

TEKST OG FOTO: VERONICA STRAND 

Å få en valp stueren raskt avhenger 
av god oppfølging av valpen. Dette 
innebærer at du må være tilstede 
slik at du både kan lufte valpen ofte, 
men også følge godt med slik at du 
kan agere når uhellet skjer/er i ferd 
med å skje. Har du mulighet til å ha 
fri de første dagene/den første uka 
når du har hentet valpen hjem får 
du mye igjen for dette senere. 

Jeg har selv hatt fire valper, hvorav de 
to siste har vært siberian husky valper. 
De to første valpene brukte jeg "avis-
trikset" på. I dette tilfellet går avis-trikset 
går ut på å legge en avis ved ytterdøra, 
og løfte valpen dit når den setter seg 
ned for å tisse. Når valpen etterhvert har 
skjønt at den skal tisse på avisen har du 
lært inn at valpen skal gå til døra når den 
må ut. Deretter viderefører du dette ved 
å reagere raskt når valpen går mot avisa 
og tar den med ut. Denne metoden pas-
ser bra for de som f.eks. bor i 3. etasje i 
en blokk, og hvor veien ut er lang. Husk 
å ha bånd liggende klart, hvis du ikke 
kan ha valpen løs der du bor. 
 
Med huskyene har jeg ikke brukt avis. 
Jeg har passet på HELE tiden, og løftet 
de rett ut når de har satt seg ned. Det 
beste er om du er rask nok til å løfte 
valpen opp mens den tisser, for så å 
bære den rett ut. (Ikke kjeft på valpen, 
si evt "nei" og belønn heller positiv 
adferd.) Kanskje tisser valpen mens du 
bærer den, men det må du bare overse. 
Hvis valpen tisser ute, gi den mye ros. 
Jeg liker å lærer inn ordet "tisse", og 
gjentar ordet flere ganger når valpen 
tisser ute. Da lærer den at når vi går ut 
og lufter og jeg sier ordet å tisse, så skal 
den tisse. Bonusen ved dette er at du 
også får hunder som kan tisse på kom-
mando, og det er alltid kjekt hvis en har 
dårlig tid når en skal lufte, eller når en 
skal lufte før trening og løp. 

Hvis du lar valpen sove i bur på sove-
rommet, er det enklere å vite om og når 
valpen trenger å tisse i løpet av natten. 
Min første Siberian (Luna) fikk jeg da 
hun var tre måneder og da var hun alle-
rede vant til å sove i bur hele natten. 
Luna trengte derfor ikke å luftes før kl. 
0630 om morgenen. Java fikk jeg da 
hun var åtte uker, og hun måtte jeg lufte 
kl. 0430-0500 den første måneden. Ved 
tre måneders alder gikk jeg over fra fire 
til tre måltider pr. dag, hvorav jeg ga 
henne det siste måltidet kl. 1830. Da 
klarte hun plutselig å holde seg fra kl. 
2200-0800. Jeg satte også bort vannskå-
la den siste halvtimen før leggetid, slik 
at når hun hadde tisset for kvelden, så 
var "tanken tom." Går du en lang tur 
med valpen rett før leggetid eller den 
har vært aktiv må den selvsagt få vann, 
men hvis den bare er ute å tisser, treng-
er den ikke å drikke når den kommer 
inn igjen. 
 
Mine siberian valper har med sistnevn-
te metode mer eller mindre vært stuere-
ne etter 2-3 dager, med unntak av noen 
få uhell, men så har jeg også fotfulgt 
valpene de første dagene. Det er mye 
jobb når det står på, men jeg synes ab-
solutt det har vært verdt det! 
 
Lykke til! 

Å FÅ VALPEN STUEREN 

Et godt tips om hunden trekker skeivt i spannet! 
En del hunder trekker skeivt i spannet med de uheldige konsekvenser 
det kan gi med tanke på belastningsskader. Hvis man setter pinner på 
linesettet trekker hundene mye rettere. Man kan lage dette selv, men 
det selges også i hundekjørerbutikker. Dette settet er kjøpt hos Hun-
dekjørerbutikken Vom og Hundemat på Elverum. Anbefales! 
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Det å transportere levende dyr med fly 
er ikke noe som gjøres ved en tilfeldig-
het. Det er nøye regulert gjennom in-
ternasjonale bestemmelser hvordan 
dette skal gjennomføres – alt til det 
beste for det levende dyret. 
 
Kabinen eller lasterommet 
Det er to måter å transportere dyr på, 
enten i flyets lasterom, eller i noen 
tilfeller oppe i flyets kabin. Det kan 
også være verdt å merke seg at flysel-
skapene normalt fraskriver seg ethvert 
ansvar i forbindelse med eventuell syk-
dom, skader eller død som følge av 
transporten. Nå skal det sies at det er 
svært sjelden noe skjer – men som 
med alt annet, er det umulig å garante-
re noe helt. 
 
Forhåndsbestilling 
Skal du ha med deg hund må du be-
standig på forhånd kontakte flyselska-
pet for å forhåndsbestille plass. Du 
skal, når du bestiller reisen – motta all 
informasjon som trengs. 
 
Krav til hundebur i kabinen 
Dersom du ønsker å ta med deg hun-
den om bord i kabinen må du være klar 
over at maksimal størrelse på buret er 
40 x 25 x 23 cm som kan plasseres 
under setet foran deg på gulvet. Det 
finnes også spesiallagde bager som kan 

brukes. Forutsetningen er at de er 
vanntette (gjelder også bur). Du kan bli 
nektet å ta med hunden på enkelte flyg-
ninger da flyselskapene sjekker om det 
finnes allergikere om bord. Selv om du 
har bestilt plass til hunden din i kabi-
nen sammen med deg selv, kan allike-
vel flyets kaptein bestemme at hunden 
må fly nede i lasterommet. (Dette vil 
kun være en realitet dersom spesielle 
forhold skulle tilsi det nødvendig). 
 
Aggressive hunder 
Hunder som er unormalt aggressive og 
bråkete før flygingen vil ikke bli aksep-
tert – eventuelt bruk av bedøvende 
midler vil kun bli godtatt dersom de 
administreres av deg som avsender, og 
kun etter veterinærkonsultasjon. 
 
Krav til antall dyr i hundekasser og 
i lasterommet 
Det er med enkelte unntak kun lov å 
sende én hund pr. hundekasse. Men 
det finnes unntak, og de er: 
 
 To hunder kan sendes i samme kasse 

under forutsetning av at de kjenner 
hverandre godt. 

 Tisper med valper under 4 mnd kan 
sendes i samme kasse. 

 Opp til tre valper fra samme kull når 
de er under seks måneder gamle. 

 

Nedre alder for å kunne sende hunder 
med fly er åtte uker. 
 
Krav til hundekasser i lasterommet 
Hundekassene skal være solide, vann-
tette og bygget slik at de gir god venti-
lasjon. De må også være tilpasset hun-
dens størrelse. 
 
Kassens innvendige må være slik at 
den tilfredsstiller følgende: 
 
 Lengden på kassen: Skal være lik 

lengden målt på hunden fra nesen til 
haletippen + ½ distansen fra potene 
og opp til albueleddet. 

 Bredde på kassen: Skal være minst 
lik det dobbelte av hundens skulder-
bredde. 

 Høyde på kassen: Skal være lik høy-
den fra potene til toppen av hundens 
hodet. 

 Hundekasser laget av netting med 
kun en metallplate i bunn vil ikke bli 
akseptert. 

 
Tunge/store hunder 
Hunder over 40 kg kan ikke sendes i 
vanlige plastkasser, men må ha spesial-
lagde kasser laget av 6 mm tykk finér 
eller tilsvarende – kassen må være 
vanntett og ellers tilsvare reglene. 
 
Krav til merking 
Alle hundekasser skal merkes med 
«Live Animals», og kassen skal ALL-
TID merkes med passasjerens navn og 
adresse. 
 
Oksygentilførsel 
For å sikre nødvendig oksygentilførsel 
er det også satt krav til maksimal antall 
hunder i lasterommet. Det er verdt å 
merke seg at for eksempel på en Boing 
737 – versjon 500, kan det kun tas 
med tre hunder! 
 
I sommerhalvåret 
Setter flyselskapene krav til at hunder 
kun sendes tidlig på dagen for å unngå 
evt. høy dagstemperatur. 
 
Hvor kan du kjøpe kasser? 
Kasser kan kjøpes i hundebutikker, 
men flyselskapene har også vanligvis 
kasser til salgs, og disse er ikke dyrere 
enn i dyrebutikk. Flyselskapene låner 
ikke ut kasser, så de må kjøpes! 
 
Er du i tvil ta kontakt med flyselska-
pet direkte. Der vil du få hjelp, eller gå 
inn på deres nettsider. Der vil du også 
finne mer informasjon og priser. ■ 

 

Skal du ha med deg din hund på fly kan det være greit å vite litt om hva 
flyselskapene setter som krav for at du skal kunne ta med deg din beste 
venn. Samt at det kan kanskje også være greit å vite litt om hvordan selve 
transporten foregår. Dette gjelder for SAS Norge sine fly (avvik fra dette 
kan forekomme hos andre selskaper). 

Klar for tur fra Svalbard til NSHKs Spesialut-
stilling. Foto: Linda Marie Vassdal Monsen. 

TEKST: GJERMUND LINDSTAD. 
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TEKST: HANS CHRISTIAN ØRJESTAD. 

Forså vidt for alle andre raser også, 
hvis det er bruksegenskaper av høy 
kvalitet man er ute etter. Problemet er 
i all enkelhet todelt. 
 
Det ene som ødelegger for oss er den 
helsemessig degenererende effekten du 
får når du tettavler over tid. 
 
Det andre er at hvis du avler med mest 
mulig ubeslektede individer, vil du fort 
slite med å finne parringspartnere som 
har den nødvendige brukskvalitet til å 
opprettholde at avkommene ikke blir 
dårligere enn den beste av foreldre-
dyrene. 
 
Hva hjelper det å ha avlet seg frem til 
noen glimrende tisper eller hannhun-
der, når du ikke lenger kan bruke hun-
der fra din egen kennel, på grunn av at 

de blir for tett beslektet, og du ikke 
finner gode nok hunder utenfor din 
egen kennel. Når den dagen kommer, 
og jeg kan garantere det at det vil den 
gjøre for alle som har jobbet hardt for 
å oppnå høy brukskvalitet. Den dagen 
skjønner du hvor avhengig du er av at 
andre sledehundekenneler har klart å 
avle seg frem til en like god eller bedre 
brukskvalitet enn du selv har klart. 
 
Er man da alene på toppen, er det bare 
en vei videre, og det er … ned. 
 
Ned i kvalitet, ned i ytelse, ned i alt du 
har jobbet hardt i mange år for å oppnå. 
 
For at en rase ikke skal innavldegenereres 
prater genetikere om at man må ha så 
mye som minimum 150 forskjellige 
hunder som det avles på. 150 stykk 
topp ytelses siberian husky sledehun-

der tviler jeg på om vi har i dag. Der-
for er det viktig at det er mange nok 
som driver med rasen på et høyt nok 
nivå. Derfor er det viktig at de som 
har gode nok hunder, hjelper de som 
ikke har, eller nykommere som vil byg-
ge seg opp et godt spann. 
 
Et annet dilemma, er at det ikke er 
mange som vet hva en virkelig god 
siberian kan prestere, fordi de aldri har 
kjørt med en. 
 
Ingen umulig oppgave, men utvilsomt 
en utfordring for mange. 
 
Virkeligheten er faktisk så nådeløs at 
hvis det ikke avles mange gode nok 
sibirske sledehunder til enhver tid, vil 
drømmen om å se disse prestere godt i 
sledesporet forbli en drøm. ■ 

 

 

AVLSSEMINAR LØRDAG 17. JUNI 2017 

ÅSTJERN VED BRANDBU 
 
Norsk Siberian Husky Klubb inviterer medlemmer og andre interessert til et dagsseminar om avl på Siberian Husky. Vi leg-
ger opp til et par innledende foredrag med to meget dyktige foredragsholdere med påfølgende debatt og gruppearbeider. Sett 
allerede nå av denne dagen til å bidra med dine synspunkter på dagens og fremtidens avl på rasen vår. Temaer som er aktuel-
le er en tydeligere avlsstrategi, med eventuelle brukskrav, eksteriøre krav, helsekrav m.m. før avl. Hva mener klubben er en 
god siberian? Hvordan skal vi nå målet om flere og bedre sledehunder? 
 
Etter at det faglige er over fyrer vi opp grillen på Åstjern for en hyggelig sosial samling. 
 
Per Harald Nymark: Emne: Form og funksjon for  siber ian husky. 
Per Harald Nymark er utdannet eksteriørdommer siden 1972. Dømmer en hel rekke raser, blant annet siberian husky. Jakt-
prøvedommer for stående fuglehunder siden 1970. Tidligere aktiv hundekjører Nordisk stil med mange topplasseringer. Ut-
dannet trener i Norges hundekjørerforbund – høyeste trinn, instruktør trinn 3 i NKK og NJFF. Mye brukt foredragsholder, 
blant annet kynologikursene til NKK. 
Innehar NKKs gullmerke, æresmedlem Norsk Irsksetter klubb, æresmedlem Norges Hundekjørerforbund og Æresmedlem i 
Trondheim Trekk- og Brukshundklubb, Sølvmerke i Autoriserte Hundedommeres Forening. 
 
Professor Odd Vangen: Emne: Pr insippene i avlsarbeidet. 
Odd Vangen er professor i husdyravl og genetikk ved Norges Miljø- og biovitenskaplige universitet. Han er en mye benyttet 
foredragsholder, og har blant annet engasjert seg i temaet avl og etikk på hunderaser. 
 
Bindene påmelding til: siberian.husky@klubb.nkk.no innen 20. mai 2017. 
Egenandel, for medlemmer kr 200, ikke medlemmer 400 til kontonummer 0530 23 47060 eller VIPPS 913 79 931. 
 
VEL MØTT! 
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Ganske nylig har jeg - atter en gang 
- lest historien om siberian husky 
og dens utvikling opp gjennom de 
første 40-50 årene etter den første 
registreringen av rasen i American 
Kennel Club (AKC)- i 1930. 
 
Hvorfor? Jo, av to veldig klare grunner. 
Den viktigste årsaken er at vi er i ferd 
med å planlegge den videre utviklingen 
av vår kennel. Med det arbeidet som vi 
har satt i gang i forbindelse med nye 
hunder til kennelen vår denne somme-
ren, er vi nå i ferd med å få en god 
genpool som vi kan arbeide ut i fra. Vi 
avler ut fra både vurdering av det en-
kelte individ, men også ut i fra hvilken 
avl og mål som har ligger forut for våre 
hunder. Altså deres forfedre. Og da 
kan jeg like godt studere mer, og gå 
langt tilbake i tid. Det har gitt noen 
gode svar og noen klare sammenheng-
er, helt ned til den enkelte hund. 
 
En annen viktig årsak er en opplevelse 
jeg hadde for et år siden, på utstillingen 
i Hårlev i mai 2015. Jeg og min familie 
hadde knapt kommet ut på parkerings-
plassen med våre tre siberian huskyer 
før et ungt par spurte oss hvilken rase 
vi hadde! Vi sto blant annet med hun-
dene Indian Tribe Husky’s Geronimo 
og vår egen Minnesota. Selv sto de 

med en valp fra det jeg vil tillate meg å 
kalle typiske showlinjer. Det er helt 
OK ikke å vite at det er stor variasjon i 
rasen. For hva er det man som oftest 
får høre om man er nysgjerrig på en 
rase? Dra på utstillinger og møt hunde-
ne. På utstillinger i Danmark er det 
ikke akkurat oss med 100% fokus på 
hundenes bruksegenskapene som man 
som oftest møter. Jeg tror at det unge 
paret ble litt forskrekket over hvor 
godt sammensatt sammen en siberian 
husky faktisk kan være. 
 
Reisen tilbake i tid i avlen av siberian 
huskyer vil med stor risiko bli veldig 
kjedelig, med mindre man er like spesi-
elt interessert i dette feltet som jeg har 
valgt å være. Det er absolutt ikke en 
lett tilgjengelig prosess, og selv om jeg 
virkelig har studert dette, er det likevel 
nødvendig for meg å gå tilbake til alle 
kildene, hvis jeg skal få mer på plass 
enn kun den vesentligste informasjo-
nen i hovedtrekk. Ønsker du selv å 
gjøre noe arbeid for å få innsikt og 
kunnskap, så finnes det en del infor-
masjon å hente hvis du leter lenge nok. 
 
Et eksempel er Michael Jennings ”The 
Siberian Husky”, og Nils Hjelm og Ma-
ria Karlssons ”Siberian husky - gåvan 
från Tjukotka”. Hvis man er virkelig 

interessert i Seppala Siberian Sleddogs 
så har Jeff Bragg sitt syn på hele histo-
rien, samt en virkelig god oversikt over 
mange forskjellige racing siberian husky
-kenneler, inkludert hans egen meget 
klare mening om de forskjellige kenne-
lene og deres tilknytning til, og lojalitet 
til den opprinnelige seppalahunden. Se 
www.seppalakennels.com. 
 
Litt om siberian husky, avl og ut-
vikling i hovedtrekk 
Veldig mange nye siberian huskyeiere 
har hørt eller lest om Seppala, nord-
mannen som brakte siberian husky til 
Alaska, meg inkludert. Det er ikke før 
tidlig på 1930-tallet at det begynner å 
bli spennende, akkurat når siberian hus-
ky blir anerkjent som en rase i AKC. 
 
Ganske korte historier som du kan 
prøve å fordype deg i 
De tre viktigste kennelene i etable-
ringen av siberian husky som en rase i 
AKC er: Chinook v/Eva Seeley, Mo-
nadnock v/Lorna B. Demidoff 
(tidligere Taylor) og Cold River v/
Marie Lee Frothingham (rene 
seppalalinjer og den eneste av de tre 
kennelene med vedvarende fokus på 
hundens egenskaper og utvikling som 
arbeider sledehund). 
 

Monadnocks siberian huskyspann i 1937. Lorna Taylor (senere Demidoff) startet med løpskjøring i 1931 med blandingshunder, men gikk 
over til siberians etter kort tid. Hun deltok i løp fram til midten av 50-tallet, etter det konsentrerte hun seg om utstilling. 

TEKST: CLAUS PERSSON, DANMARK. 

BILDER FRA THE COMPLETE SIBERIAN HUSKY, SKREVET AV LORNA B DEMIDOFF OG MICHAEL JENNINGS, 1. UTGAVE FRA 1978. 
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Det er omtale av de tre kenneler i 
www.seppalakennels.com og likeledes i 
Michael Jennings ”The Siberian Hus-
ky”. Les begge forfatternes beskrivelse, 
det gir et bredest mulig bilde. 
 
Jeg henger meg opp i en periode, og 
den oppfattes av meg som den perio-
den der det oppstår et skille mellom 
den opprinnelige siberian husky med 
et sterkt fokus på dens egenskaper 
som sledehund, og noen mennesker 
eller kennelers ønske om å etablere en 
utgave av en siberian husky som vil 
kunne vinne i show ut over det som 
rasens standard tillater. Dette skjer i 
den perioden der Eva Seeley og Lorna 
Demidoff konkurrerte om å avle fram 
en svart/hvit husky med tydelig maske 
og blå øyne. Demidoff vinner denne 
konkurransen med sine hunder, Ch. 
Monadnocks Pando og hans sønn Ch. 
Monadnocks King, som farter rundt i 
utstillingsringene på slutten av 50-tallet 
og på begynnelsen av 60-tallet. Da Ch. 
Monadnocks Pando ble pensjonert 
som en utstillingshund i 1966 var 100 
av 103 hunder i årets National Spesial-
ty etterkommere etter ham. 
 
I de fleste av Demidoffs år som opp-
dretter, til ca midten av 50-tallet, var 
hun faktisk ganske god i hundekjøring, 
og noen av hennes hunder finnes på 
stamtavlene til hunder fra gode løps-
kenneler fra den gang, i større eller 
mindre grad. Demidoff og Eva Seeleys 
fokus på å fremavle den mestvinnende 

Denne artikkelen har stått på trykk i danske 
Polarhunden, og gjengis i Huskybladet med 
tillatelse fra Claus Persson. Oversatt til 
norsk av Tora Kleven. 

arbeidende sledehunder, deres tidligere 
avkom samt deres oppdretteres fokus. 
 
Så har jeg telt opp nesten 600 hunder 
på stamtavlenes femte og sjette ledd, 
der de tidligere toneangivende kenne-
lene går igjen. Dette har jeg gjort på de 
hundene som vi har brukt i avl, både 
for tisper og hanner. 
 
De seks største kennelene som er re-
presentert med flest hunder på våre 
hunders linjer fra «den gang» er: Zero, 
Sepp-Alta, Markovo, Alka-Shan, Ana-
dyr og Igloo Pak. Alka-Shan og Ana-
dyr er fortsatt aktive kenneler. Dette er 
noen kenneler som ofte er representert 
på ovennevnte, alle med fokus på ar-
beidende siberian husky. 
 
For meg er det en veldig god og nyttig 
link tilbake i historien, og et godt bevis 
på at vi har avlet på linjer som hele 
veien opp gjennom årene har hatt fo-
kus på det en siberian husky opprinne-
lig var ment for. 
 
Heldigvis finnes det også i dag noen 
virkelig gode oppdrettere som fortsatt 
har fokus på bruksegenskapene hos 
sine siberian huskyer. Det gleder meg, 
og jeg er helt overbevist om at det er 
veldig sunt for rasen. ■ 

utstillingshunden sendte deres siberian 
huskys arbeidsevne og prestasjoner 
som sledehund i fritt fall. Demidoff 
vier all sin energi til utstilling fra ca 
midten av 50-tallet. 
 
Heldigvis finnes det flere kenneler 
som holder fokuset på siberian husky 
som en effektiv og absolutt konkur-
ransedyktig sledehund, altså med fokus 
på hundens bruksegenskaper. 
 
Eksempler på det er: Igloo Pak, Anadyr, 
Zero, Gatineau og Whitewater Lake. 
 
Kenneler med fokus på rene eller nes-
ten rene hundemateriale av seppalalin-
jer: Belford, Cold River, Foxstand, 
Seppala og Markovo. 
 
Når jeg går i dybden på den avlen som 
har foregått i Europa, så blir bildet pre-
get av de mange forskjellige importer 
som har blitt gjort av hunder fra USA 
inkl. Alaska, og Canada opp gjennom 
tidene. Bildet blir litt mer uklart, og det 
er en periode hvor man spesielt utenfor 
Skandinavia ser avl mellom linjene, som 
jeg til tross for store anstrengelser rett 
og slett ikke kan se noe formål med. 
 
Selv har jeg hatt stor interesse av å finne 
ut hvilke av de ledende kennelene tilba-
ke i tid, når de «regjerte», som ligger bak 
mine hunder. Er det en rød tråd? Hittil 
har jeg fokusert på de siste tre-fire ledd 
samt spesifikt og med hovedvekt på 
foreldredyrene, deres prestasjoner som 

Fra venstre, MBIS/MBISS CH Monadnock’s King, i midten Am CH Monadnock’s Pando og til høyre Mulpus Brooks the Roadmaster. Bil-
det er tatt i 1956. King var sønn av Pando, og de var begge sterkt innavlet (han hadde bare 5 oldeforeldre) i den hensikt å få fram svart-
hvite hunder med blå øyne. Begge vant omtrent det som var av utstillinger. I 1966 var 100 av 103 deltakende hunder på årets National 
Specialty Show etterkommere etter Pando. Pando er ansett for å være den første showhunden. Han var far til 25 valpekull. Hans sønn 
King hadde 10 kull etter seg. Mulpus Brooks The Roadmaster ble blind på et øye da han fikk valpesyke som valp, derfor var han aldri på 
utstilling som voksen. Det er 30 valpekull etter ham. 
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Hei, jeg heter Java - eller egentlig heter 
jeg Østmarkakullets Hegre, men mor 
ville velge navn selv, så da ble det Java. 
 
Jeg tenkte egentlig bare å fortelle dere 
litt om meg selv og det jeg driver med, 
for det er jo ganske fint å være valp! 
Åsså kjenner dere meg kanskje igjen 
når vi møtes på samling og i løypa! 
 
Jeg bor sammen med Luna og Storm, 
og de har nå blitt den nye flokken min. 
I starten var jeg mest sammen med 
Luna og det var kult for hun ville leke. 
Det gikk riktignok litt hardt for seg og 
mor ble litt bekymret, men jeg syntes 
bare det var moro. Jeg er nemlig 
ganske tøff og gir ikke opp så lett! 

erte ham også uten at han stikker av. 
Sa jeg forresten at jeg bor på landet? 
Det gjør jeg nemlig, og her får jeg lov 
til å løpe løs hver dag - iallefall enda. 

Noe annet som jeg ofte gjør er å kikke 
på kuene. De går å gresser bare 50 
meter fra huset vårt, så de holder jeg et 
øye med hver dag. Men jeg løper ikke 
bort for å si hei, det er for skummelt. 
De er jo tross alt mye større enn meg, 
og hvem vet hva de kan finne på. 
 
I sommerferien var vi på langtur nord-
over, og det var faktisk ganske slit-
somt. Jeg måtte stå i bånd og på 
en sånn kort oppstallingsline nesten 
hele tiden, og jeg måtte til og med spi-
se og sove litt ute! Men må man så må 
man, det er visst en del av det å bli stor 
og selvstendig sier de som har greie på 
sånt. Til tross for at jeg fikk skikkelig 
underskudd på søvn så opplevde jeg 
mye spennende også. Blant annet fikk 
jeg snust på en fisk og sett dusinvis av 
måker i Saltstraumen. 

Her spaserer jeg bortover ryggen til Storm. Ganske kult ikke sant?  

Røtter er snadder. 

Matfar dro denne greia på land. Best å sma-
ke litt på den.  

Ingenting er som å tulle med Luna!  

INNSENDT AV VERONICA STRAND. 

Etter ferien oppdaget jeg forresten noe 
annet morsomt; Jeg har fått egen 
snack-automat ute i hagen!! Det er 
nemlig en diger busk der med noen 
røde greier (mor sier at de røde greiene 
kalles for rips), og det smaker utrolig 
godt! Jeg snacker litt et par ganger om 
dagen, så nå får jeg jammen i meg 
masse C-vitamin i tillegg til de løve-
tannrøttene! Jeg blir nok et lyn i løypa! 
 
Men nå gleder jeg meg mest til at jeg 
kan få lov til å løpe sammen med Luna 
foran sykkelen. Det ser jo tross alt litt 
kulere ut enn å ligge i hundegården å 

Storm derimot var veldig skeptisk til 
meg, så han fikk jeg først lov til å hilse 
ordentlig på etter et par dager. Da jeg 
endelig fikk lov å hilse på ham, så tok 
han først frem sinnastemmen sin og 
etterpå løp han å gjemte seg inni hun-
dehuset. Snakk om tøff type... Etter det 
prøvde han å unngå meg mest mulig, 
og det tok faktisk en hel måned før han 
begynte å tø opp. Men det var skikkelig 
kult den dagen jeg fikk lov til å klatre 
bortover ryggen hans! Etter det har vi 
liksom blitt litt venner, så nå kan jeg 

Da løper jeg rundt å spiser løvetann og 
løvetannrøtter. Løvetannrøtter kan jeg 
forresten anbefale, de er kjempegode å 
gnage på når det klør i tennene! Ellers 
så finner jeg alltid noe annet morsomt 
å leke med eller å tygge på, f.eks en 
sandal eller to, et par sokker eller en av 
mor sine blomster. Jeg har bare spist 
noen få stemorsblomster da, enda det 
står mange av dem ved siden av ytter-
døra. Jeg har også spist en øyestikker, 
noen veps, en dorull og litt sånn små-
snacks. Øyestikkeren var forresten 
skikkelig crunchy! 
 
Ja, åsså har jeg lekt med 6 spissmus! 
Det var så moro at jeg ikke brydde meg 
om at mor ropte engang, til tross for 
godbiter!! Men jeg tror ikke spissmuse-
ne syntes det var like moro, for etter at 
jeg hadde kasta de opp i lufta noen 
ganger lå de helt urørlige på bakken. 
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spise på en grisehale mens de andre 
trener. Åsså har jeg hørt om noe som 
heter snø. Vet dere hva det er? Det 
skal visstnok være det supre saker for 
oss huskyer! Jeg gleder meg til å finne 
ut av hva det er. 
 
Nå må jeg slappe litt av, sees snart! 
 
Hilsen Java  
(i skrivende stund 4,5 måned) 

 

Norsk Siberian Husky 
Klubbs rasekomendium, 
er til salgs til medlemmer 
for kr 200,-. 
 
Valpebrosjyren «En 
husky i huset?» blir sendt 
ut til alle nye medlemmer 
og valpekjøpere og er 
tilgjengelig på 
forespørsel. 

SIBERIAN HUSKY: GAVEN FRA TJUKOTKA 

Forfattere: Maria Karlsson og Nils 
Hjelm 
 
Boka beskriver rasens fascinerende 
historie fra begynnelsen og frem til 
våre dager - hunder, hendelser og 
mennesker. Den tar for seg arkeologis-
ke funn, forholdene i Nord Østre Si-
bir, tjukternes samfunn og bruk av 
hunder, historien i Alaska, og en inter-
essant gjennomgang av da rasen kom 
til Norden. Vi kan lese om en hel rek-
ke betydningsfulle oppdrettere og ken-
neler i både Norge, Sverige og Finland, 
rasens standard også videre. 
 
Dette er en bok som alle siberian eiere 
må lese! 

HÅNDBOK I HUNDEKJØRING 
Forfatter: Jim Welch. 
Boka gir en utmerket beskrivelse av 
hvordan man trener og konkurrerer 
med trekkhunder. 
 
"Eksepsjonell.... Omfattende, likevel 
kortfattet. En lenge etterlengtet hånd-
bok som bør finnes i bokhylla til enhver 
hundekjører og hundesportentusiast." 
 Harris Dunlap 
 
"Straks du begynner å vinne tenker du 
kanskje at du vet alt og glemmer hva 
som fikk deg dit. Denne boka hjalp 
meg til å friske opp hva en hundekjører 
er nødt til å huske på for å fortsette å 
vinne. Jeg tror denne boka er nyttig og 
informativ for en hver, samme hvilket 
nivå av hundekjøring de er på. Til og 
med for meg selv var den en virkelig 
god oppfrisker. Den er den mest avan-
serte og oppdaterte boka i sitt slag."
 George Attla 

 

High five dere!  

Jeg og matmor i Saltstraumen.  
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Vannrett 1 Sjekkpunkt, 2 Kennelnavn, 3 Løp, 4 Løp, 5 Hundemat, 6 Løp, 7 Valpeformidler, 8 Løp, 9 Årlig sammen-
komst, 10 Sjekkpunkt, 11 Sledeleverandør, 12 Sykdom/parasitt Loddrett 9 Leverandør 
 
Takk til Bård Bakås for innsendt kryssord. Fasiten kommer i neste nummer av Huskybladet. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1                 A X X X X X X X 

2 X X X X                       X X X X X 

3 X X X X X                     X X X X X 

4 X X X X X                   X X X X X X 

5 X X X X X X X X         X X X X X X X X 

6 D                     A X X X X X X X X 

7 X X X               X X X X X X X X X X 

8                            X X X X X X 

9 X X X X X X X X                         

10 X X X X X X X           X X X X X X X X 

11 X X X X X X               X X X X X X X 

12 X X X X X X X X G             X X X X X 

 

Til en forandring, la oss nå tenke  
hunden er dommer, og dommer’n går i lenke. 
Tenk dog hans dom: Jeg har nok sett verre,  
men kan ikke huske hvor dessverre. 
 
Deres hoder er for smale, for lange og for brede. 
Er det noe rart at jeg gir dem en tredje? 
Deres halser er for korte, og uttrykket galt 
-det ser virkelig ut for at alt er fatalt. 
 
Splittede føtter, og knoklete knær,  
oppstoppernese og forkrøplete tær. 
Franske i fronten og kuhasa ben,  
en skulle ikke tro at rasen var ren. 
 
Brystet for tungt og dobbelthaker,  
albuer ut og for brede baker. 
Dårlig kondis og svaie i ryggen,  
mange minner om selve styggen. 

Premularmangel og underbitte kjefter,  
krokete tenner og sviktende krefter. 
Hvis dette er kremen av den mennesk’lige rase,  
da blir det nok ingen blomstervase. 
 
Uhemmet avling gir resultat som dette,  
og nå er feilen blitt vanskelig å rette. 
Vær kritisk ved føds’len – tenk på standar’n 
– og glem ikke minst å se på barnefar’n. 
 
Altfor stor variasjon i hårstrukturen,  
hos mange skimter vi alt konturen. 
En sammenligning i en stakket stund,  
da er jeg glad for å være hund. 
 
Vær nøye – og tenk ikke bare på vinning,  
for da går alt sammen fort opp i spinning. 
Skulle du mislykkes og ittn’o går an,  
så husk -det er jo bare en mann. 

EN HUNDEDRØM 
forfatter: ukjent 

HJERNETRIM 
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Krav for å oppnå championatet 
Hunden skal ha minst tre 1. premier fra trekkhundprøver for polare 
raser (se reglene på www.siberian-husky.net under 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 utstilling i et av de nordiske landene etter 
fylte 15 måneder. 
 
For å oppnå tittel N TCH skal hundene ha dokumentert funksjonell 
anatomi (rasetypisk, godt bygget, vinkler, bevegelse) slik den beskri-
ves i rasestandarden og som blir observert og bedømt i utstillingsring-
en, 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 be-
dømmes i utstillingsringen. 
 
Formål og bakgrunn for trekkhundprøven 
Prøvens hensikt er å bedømme hundens egenskaper med tanke på 
avlsarbeidet og fremme bruksegenskaper under trekkhundprøver. 
Regelverket for trekkhundprøver for siberian husky er utarbeidet og 
vedlikeholdes av Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) som samarbeid-
ende klubb med NKK. 

 
Følgende utdrag fra rasestandarden står sentralt ved bedømmelse av 
bruks- og trekkegenskapene for hunder av rasen siberian husky: 
 
”Karakteristisk for rasen er flytende og ledige, tilsynelatende uan-
strengte 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 sam-
menlignes 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 trekkhundprøver 
som passer med det rasestandarden beskriver. Trekkhundprøvene 
inngår i utvalgte løp arrangert av raseklubbene 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. 

Fra og med 1.1. 2014 kan siberian husky få tittelen Norsk Trekkhundchampion (N TCH) 

PRESENTASJON AV HUNDER MED 

NORSK TREKKHUNDCHAMPIONAT 

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 
2/2016 S69244/2006 ....... Heidiburghs Ghost Echo .................................................. Viggo Jørgensen 
2/2016 12139/04 ............. Snøheimens Ross ............................................................. Viggo Jørgensen 
3/2016 NO46069/13 ........ Zarya ................................................................................ Tone B. Hansen 
3/2016 FI52838/12 .......... Kefeus Iridium.................................................................. Tone B. Hansen 
 17391/06 ............. Cobby Lillefot ................................................................... Johanne Sundby 
 19629/07 ............. Freia ................................................................................. Line M. Løw 
 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 
 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 
 NO44136/10 ........ Nay-la-chee’s Lava Gihli ................................................... Irene Borgen 
 NO48434/09 ........ Vikerkollen´s RS Ir ............................................................ Birgit Alhaug 
 NO48433/09 ........ Vikerkollen´s Sigges Iz ...................................................... Birgit Alhaug 
 NO44963/14 ........ Piperbakkens Alnitak Umi ................................................ Tone B. Hansen 
 20166/04 ............. Vikerkollen's First Duke Jr ................................................ Birgit Alhaug 
 25804/05 ............. Vikerkollen's Ms Bachao .................................................. Birgit Alhaug 

 
 

Vi oppfordrer alle med hunder som har oppnådd kravene til N TCH til å sende inn søknad til NKK. 
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Kjønn: Tispe 
Høyde: 53 cm 
Vekt: 17,5 kg 
Født: 12.05.2013 
Oppdretter: Irene Borgen og Svein 
Dufseth 
Eier: Tone Beate Hansen og Runar G. 
Simonsen, Piperbakken kennel 
 
Litt om hundene bak 
Zarya er etter NTCH Ulveheias Nusse 
og NTCH Nay-La-Chee’s Lava 
Goshe.  Begge foreldre går på spannet 
til Svein Dufseth.  Goshe er etter Nay-
La-Chee’s  River Jenisej , lederhund 
hos Rikke Bergendahl og Sepp (Tore 
Hunskår).  Han har dermed aner fra 
både Nay-La-Chee, Northomes, Var-
gevass og Vargteam.  Goshe brukes 
overalt, men mest bak i spannet. Bak 
Nusse finner en svenske sprintlinjer, 

NTCH ZARYA 

men også Nay-La-chee og Vargteam.  
Nusse  er en veldig rask hund. Hun 
går som leder, og er en god fartssetter.  
 
Gemytt 
Zarya er en veldig glad og utadvendt 
hund med stødig gemytt. Hun er stort 
sett stille i hundegården. Zarya har vist 
seg å ha gode egenskaper som valpe-
tante, akkurat passe streng og akkurat 
passe leken.  Hun er veldig glad i hun-
deleker og setter pris på en skikkelig 
drakamp med oss eiere, noe våre andre 
hunder ikke helt ser poenget med. 
Hun er enkel og grei å ha med å gjøre 
og sjarmerer de fleste på sin vei. Zarya 
har godt språk, og går godt overens 
med hunder av alle størrelser.  
 
Pels og kroppsbygning 
Zarya har veldig bra pels. Hun er godt 
bygget, beveger seg bra og har et pent 
hode. Hun har også gode poter. På 
grunn at det hvite bleset på nesa ser 
snuta kanskje litt lengre ut enn den er. 
 
Egenskaper som trekkhund 
Zarya gjør alltid jobben sin. Hun er 
alltid i godt humør i spannet, og 
«girer» opp de andre. Zarya beveger 
seg veldig bra både i trav og galopp, 
men er en hund som foretrekker trav. 
Hun kan brukes alle steder i spannet, 
men er ingen kommandoleder. 
 

Negative sider 
Zarya er alt i alt en god trekkhund, 
men hun kunne vært litt mer glad i fart. 
 
Meritter 
Hamar hundekjørerfestival 2015 
MDLC, Dørstokkmila 2015, Vikerfjell-
løpet 2015, NSHK vintersamling 2 x 
25 km 2015 Dørstokkmila 2016 
NSHK vintersamling 2016 
 
Utstilling 
EXC Jk, 1JKK, CK, 2 BTK og res. 
Cert på NSHK spesialen 2014, 
VG.BK 1BKK NP 2015 
 
Avl 
Zarya er ikke brukt i avl, og vil dess-
verre ikke bli brukt til tross for mange 
gode egenskaper. Dette skyldes at hun 
har trange vinkler (nesten tette, 
Occlusio) i øynene og har hatt glau-
kom i venstre øye. Sommeren 2016 
utviklet hun glaukom i venstreøyet på 
grunn av en liten øyeskade som uten 
de trange vinklene hadde vært helt 
ufarlig. Hun måtte fjerne øyet (vi valg-
te en metode der hun beholdt horn-
hinna, så det ser ut som om hun har et 
mørkt øye). Høsten 2016 er hun tilba-
ke i trening for fullt , med samme iver 
og humør. Hun klarer seg fint med syn 
på bare et øye, og er akkurat samme 
hunden som før skaden. ■ 

Presentasjon 
av N TCH 

N TCH Zarya 

N TCH Nay-la-chee’s 
Lava Goshe 

Sepp 
Skooter Av Vargevass 

Foxy 

Nay-la-chee’s River 
Jenisej 

Nay-la-chee’s Troyka River 

Nay-la-chee’s Cool’n Rude Hex 

N TCH Ulveheia’s 
Nusse 

Snowdigger’s Ac-DC 
Stuyahok’s Tex 

Unisak’s Gaia 

Snehvit 
Mooki Av Tassibakke 

Nay-la-chee’s Bjørne-whity Zarya høsten 2016 

TEKST OG FOTO: TONE BEATE HANSEN 
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Kjønn: Tispe 
Født: 15.08.2012 
Høyde: 55 cm 
Vekt: 20 kg 
 
Oppdretter: Jenni Hasa, kennel Ke-
feus, Finland 
Eier: Tone Beate Hansen og Runar 
Simonsen, Piperbakken kennel  
 
Litt om hundene bak 
Irri er etter FI TCH JOH-08 Icesmile's 
Iknek og Taiga Quest Crow. Icesmile's 
Iknek går som lederhund og er finsk 
trekkhundchampion. Iknek har fire 
kull etter seg i Finland. Bak Iknek fin-
nes linjer fra Polar Speed, Lokiboden, 
Snowtrails og Iglopak. Iknek er stilt ut 
med excellent som beste resultat, og er 
øyelyst fri. 
 
Taiga Quest Crow er en veldig god 
trekkhund, som går bra i alle posisjoner 
men er mest brukt som leder. Hun har 
1. premie fra finsk trekkhundprøve 
(bruksdel). Taiga Quest Crow spiser og 
drikker godt, og er en ydmyk og enkel 
hund. Bak Taiga Quest Crow finner 
man linjer som Anadyr og Polar Speed. 
Crow har hatt tre kull. I kullet til Kefeus 
Iridium var det ni valper, og de fleste 
går som lederhunder som voksne. Crow 
er stilt ut med VG og er øyelyst fri. 
 
Irri og hennes bror Ink ble importert til 

Norge av Kari Hope, Kennel Snørokk, 
og kom til oss da hun var ett og et halvt 
år. Broren hennes har gått bl.a. Fe-
mundløpet, mens Irri har konkurrert i 
sprint og mellomdistanse hos oss. 
 
Gemytt 
Irri er enkel og grei i gemyttet som sin 
mor. Hun går godt overens med alle 
hunder. Irri er trygg og tillitsfull, og er 
veldig glad i folk. Hun er lydhør, og 
brukes som lederhund. Noe jaktin-
stinkt, men ikke av de verste. I hunde-
gården er hun stille, men prater litt når 
hun er i godt humør. Irri er en hund 
som ikke gjør alt for mye ut av seg, og 
som du må huske å gi den oppmerk-
somheten hun trenger. 
 
Pels og kroppsbygning 
Irri er en ganske stor og lettbygget 
tispe. Hun har god og tett pels, men 
den kunne vært litt lenger. Potene er 
gode, hun kan trenge sokker på de 
lengste turene på grus. Irri har veldig 
gode bevegelser i alle gangarter. Hun 
er godt bygget, men er litt lang i ryg-
gen og kunne hatt litt bedre front. Litt 
bredt ansatte ører. 
 
Egenskaper som trekkhund 
Irri er en meget god og ivrig trekk-
hund. Hun jobber hardt, og gir alltid 
alt! Irri går mye i led, og kan gå på stik-
ker om løypa er snødd igjen. Hun kan 

brukes overalt i spannet, og spiser og 
drikker godt. 
 
Irri beveger seg meget lett og uan-
strengt i spannet. Hun liker fart, men 
holder fint farta nede om man ønsker 
det. Ber du om fart, får du det. 
 
Negative sider 
Selv om hun har tett pels med mye un-
derull, og vi ikke har sett henne fryse, så 
kunne vi ønsket oss en litt lenger pels. 
 
Meritter 
Vikerfjellløpet 2014 65 km (2/2), 
NSHK vintersamling 2014 6-spann 2 x 
18 km (2/3), Hamar hundekjørerfesti-
val 6-spann mellomdistanse klasse C 
2015 (2/6). Dørstokkmila 2015 6-
spann 20 km (1/3). Vikerfjell-løpet 
2015 6spann 30 km (4/6), NSHK vin-
tersamling 2015 2 x 25 km (1/6), Dørs-
tokkmila 2016 (1/3), Hallingen 2016 6-
spann 40 km (6/20), NSHK vintersam-
ling 2016 8-spann 2 x 20 km (2/7), Vi-
kerfjellløpet 2016 6-spann 30 km (1/4) 
 
Utstilling 
Stilt ut tre ganger, med 3 x Excellent. 2 
x CK, 4BTK, og BIR brukshund som 
resultat. 
 
Avl 
Irri er foreløpig ikke brukt i avl, men 
vi ønsker oss avkom etter henne. ■ 

NTCH KEFEUS IRIDIUM (IRRI) Presentasjon 
av N TCH 

TEKST OG FOTO: TONE BEATE HANSEN 

N TCH Kefeus 
Iridium 

FI TCH JOH-08 
Icesmile’s Iknek 

Finn-jann Kiptanui 
Brando 

Quizas Alokisak 

Ahneek Nanouk 
Ahneek Njurga 

Arctic Soul Giblet 

Taiga Quest Crow 

Jedeye Agon Of Mani-
tou 

Blackwaters Jodi Of Jedeye 

Alaskan’s Inga Of Anadyr 

Polar Speed Lumo 
Polar Speed Wiren 

Polar Speed Helga 

Beauty og Irri i led. Foto: Tone Beate Hansen 
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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. 

Davidsen, Magnus, 9322 Karlstad 
Fuglesteg, Jo Inge, 2960 Røn 
Fuglesteg, Toril Hagen, 2960 Røn 
Gajic, Nanna, 3803 Bø i Telemark 
Holstad, Anita, 8206 Fauske 
Holstad, Lars Petter, 8206 Fauske 
Hovet, Knut Å., 4820 Froland 
Hveem, Åshild, 2380 Brumunddal 
In-Albon, Simon Andreas, 2440 Engerdal 
Jakobsen, Per Arne, 4015 Stavanger 
Johansen, Jon Harald, 4034 Stavanger 
Johansen, Siv Helen Westergaard, 4034 Stavanger 
Johnsen, Simon, 3772 Kragerø 
Klevmoen, Astrid, 2380 Brumunddal 
Knudsen, Leika, 2265 Namnå 
Kommo, Lasse Wendelbo, 2323 Ingeberg 
Kovacevic, Timur, 0657 Oslo 

Kvale, Kjersti, 5514 Haugesund 
Kverme, Per Harald Tjensvoll, 4346 Bryne 
Larsen, Elin Synnøve Berg, 3719 Skien 
Lund, Odd, 2890 Etnedal 
Monge, Siv Iren, 6300 Åndalsnes 
Mossin, Anne Katinka, 2338 Espa 
Mujakovic, Ena, 0485 Oslo 
Norås, Lone, 9700 Lakselv 
Okstad, Håvard, 7357 Skaun 
Ramdal, Ørjan, 7653 Verdal 
Sivula, Elin, 2074 Eidsvoll Verk 
Storesund, Øystein, 4260 Torvastad 
Søfteland, Tord, 5218 Nordstrøno 
Thorvaldsen, Bente, 1613 Fredrikstad 
Thronæs, Linda Gade, 8010 Bodø 
Young, Charlotte, 2022 Gjerdrum 
Ørka, Hans Ole, 1435 Ås 

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 
12.12.2016 har NSHK 586 medlemmer fordelt på alle typer kategorier; hovedmedlem, husstandsmedlem, fami-
liemedlem, juniormedlem, æresmedlem og utenlandske medlemmer. 

Foto: Silje M. Eriksen . 

https://www.facebook.com/ellen.i.willoch
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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: 164900, Født: 13.09.2012 
Oppdretter: Rik Geurt Berend van Koten 
SE59431/2012Siberian Adventure's Vision 
Far: NHSB2504893 Siberian Adventure's Kilat 
Mor: SE64276/2010 Siberian Adventure's Snowy 
 
Kull: 166797, Født: 02.08.2013 imp 
Oppdretter: Maria Gustafsson 
SE50855/2013 Indian Tribe Husky's Wapi 
Far: SE14096/2011 Macadamia Of Jedeye 
Mor: S24633/2009 Indian Tribe Husky's Sitka 
 
Kull: 164265, Født: 07.10.2013 
Oppdretter: Jenni Hasa 
FI47506/13Kefeus Sokrovishe Grivna 
Far: FI15963/10 Kefeus Wolf Moon Einstein 
Mor: FI13184/13 Alaskan's Minor Of Anadyr 
 
Kull: 165937, Født: 03.12.2013 imp 
Oppdretter: Ulf Åkerman 
SE18248/2014 Slädhunden Checkpoint Gorm 
Far: 11487/05 Peikon Av Vargevass 
Mor: 18689/06 Svea Av Vargevass 
 
Kull: 167685, Født: 28.07.2014 imp 
Oppdretter: Kim Dulk 
SHSB737541 Norrsidans Finlay 
Far: S69105/2005 Nymånens Mercuruis 
Mor: SE54606/2010 Arktisk Storm Kahlo 
 
Kull: 166561, Født: 20.02.2015 imp 
Oppdretter: Ritva Hannuniemi-Pulska 
FI22361/15 Vauhtitassun Gàkti 
Far: NO52278/11 Doffen Av Vargevass 
Mor: NO44638/12 Vesterelva's Della 
 
Kull: 167357, Født: 30.04.2015 imp 
Oppdretter: Maria Gustafsson 
SE34276/2015 Indian Tribe Husky's Kanti 
Far: SE54001/2013 Tsuga's Drumlin 
Mor: S18647/2008 Napapijri Dakota 
 
Kull 157994, Født: 25.10.2015 
Oppdretter: Trine Vårlund 
NO55750/15 Jerv  
NO55751/15 Skare  
NO55752/15 Milow  
NO55753/15 Rago  
NO55754/15 Laika  
NO55755/15 Senja  
Far: NO40329/13 Blue 
Mor: NO48517/11 Run Roy's After Rain Dis 
 
Kull: 166699, Født: 02.12.2015 imp 
Oppdretter: Agnes Karl 
JR77614SH Northspring's Green Lake 
Far: JR80860SH Indian Legend Of Siberian Lady 

Mor: JR81006SH Creek Spring Of Siberian Lady 
 
Kull: 160462, Født: 10.12.2015 
Oppdretter: Yvonne og Kenneth Dåbakk 
NO31568/16 Siberian Sleddogs Dovre 
NO31569/16 Siberian Sleddogs Atna 
NO31570/16 Siberian Sleddogs Rena 
Far: NO50444/11 Siberian Sleddogs Jesper 
Mor: NO49380/14 Siberian Sleddogs Silver Gulch 
 
Kull: 164840, Født: 15.12.2015 
Oppdretter: Ewelina Ladzinska-Klackiewic 
PKRV23341 La-dam Latea Dark Moonlight  
Far: PKRV21158 Njord Of Poliarine Arktika 
Mor: PKRV19480 Take It Easy Of Wolf Point 
 
Kull: 164719, Født: 13.04.2016 
Oppdretter: Frode Bakke 
NO46144/16 Isslottett's Tønder 
NO46145/16 Isslottett's Trakk 
NO46146/16 Isslottett's Trille 
NO46147/16 Isslottett's Tøddel 
Far: NO56140/11 Isslottett's Chrico 
Mor: NO48453/13 Isslottett's Sophi 
 
Kull: 163940, Født: 05.05.2016 
Oppdretter: Tim Kroeze 
NO43286/16 Siberian Berserkers Four Socks  
NO43287/16 Siberian Berserkers Drop It  
NO43288/16 Siberian Berserkers Mazey  
NO43289/16 Siberian Berserkers Sue  
NO43290/16 Siberian Berserkers Delicious  
NO43291/16 Siberian Berserkers Dreamer  
Far: NO53300/11 Balto 
Mor: NO50255/13 Waika 
 
Kull: 164414, Født: 16.05.2016 
Oppdretter: Nadina Agic 
NO45058/16 Blizzard- Fenris  
NO45059/16 Blaze Of Light- Nino  
NO45060/16 Beau- Maiev  
NO45061/16 Brave- Hart  
NO45062/16 Blanche- Kira  
NO45063/16 Black Diamond- Luna  
Far: NO46363/10 Hzchico 
Mor: NO40814/13 Gelido Vento Enigma 
 
Kull: 164557, Født: 23.05.2016 
Oppdretter: Kari Granaas Hansen 
NO45561/16 Carillo Sir Jackey  
NO45562/16 Carillo Sir James  
NO45563/16 Carillo Sir Jones  
NO45564/16 Carillo Suzanne  
NO45565/16 Carillo Sasha  
Far: NO50099/09 Carillo Sin Pusher 
Mor: NO41695/09 Carillo Sing A Long 
 

Kull: 165165, Født: 25.05.2016 
Oppdretter: Kenneth Monsen 
NO47629/16 Brøgger Av Ulvhild 
NO47630/16 Heggo Av Ulvhild 
NO47631/16 Snipa Av Ulvhild 
NO47632/16 Prima Av Ulvhild 
Far: NO48520/13 Oliver B. Bumble Av Vargevass 
Mor: NO30259/14 Merrill Av Vargevass 
 
Kull: 164845, Født: 01.06.2016 
Oppdretter: Karsten Grønås 
NO46522/16 Evens Av Vargevass 
NO46523/16 Nunavik Av Vargevass 
NO46524/16 Aleut Av Vargevass 
NO46525/16 Magadan Av Vargevass 
NO46526/16 Inuit Av Vargevass 
NO46527/16 Chuvan Av Vargevass 
Far: NO49532/14 Timmie Av Vargevass 
Mor: SE54606/2010 Arktisk Storm Kahlo 
 
Kull: 165559, Født: 01.06.2016 
Oppdretter: Ragne Kristine Smuk 
NO48800/16 Vesterelva's Timon 
NO48801/16 Vesterelva's Simba 
NO48802/16 Vesterelva's Nala 
Far: NO57055/10 Ice 
Mor: NO45594/12 Klara Av Viddashusky 
 
Kull: 164812, Født: 03.06.2016 
Oppdretter: Karsten Grønås 
NO46466/16 Sioux Av Vargevass 
NO46467/16 Mohawk Av Vargevass 
NO46468/16 Amur Av Vargevass 
NO46469/16 Naukan Av Vargevass 
NO46470/16 Yakut Av Vargevass 
NO46471/16 Kerek Av Vargevass 
NO46472/16 Chinook Av Vargevass 
Far: NO48522/13 Pamuk Av Vargevass 
Mor: NO53803/09 Molly Av Vargevass 
 
Kull: 164202, Født 03.06.2016 
Oppdretter: Joanna Krystyna Ratajczak 
NO44340/16 Gelido Vento Kissing The Day  
NO44341/16 Gelido Vento Kalamazoo  
NO44342/16 Gelido Vento King Of My Castle  
NO44343/16 Gelido Vento Keep On Walking  
NO44344/16 Gelido Vento Kisskiss  
NO44345/16 Gelido Vento Kasandra  
Far: PKRV21736 Takuna Aloki 
Mor: PKRV17422 Majra Dotyk Polnocy 
 
Kull: 164279, Født: 04.06.2016 
Oppdretter: Bente Andersen/Rune Harald Dalby 
NO44575/16 Barkas Perrera Drop Dead Dandy 
NO44576/16 Barkas Perrera Drop Dead Spice 
NO44577/16 Barkas Perrera Drop Dead Pepper 
NO44578/16 Barkas Perrera Drop Dead Hotshot 
NO44579/16 Barkas Perrera Drop Dead Super 
Far: UKU0188171 Siberian Paradise Inbard Forester 
Mor: PKRV20603 Ex.pleasure The Future Is Ours 
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161003 
Dato: 16.04.2016 
Sted: Bergen Racketsenter 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Roberto Schill 

SLRSH000567 
Reed Lakes Hydrargium 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIR 

PKRV20623 
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK CACIB 

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

NO49484/14 
Libesol I Came To Believe 
VG.UK 1.UKK 
 
161005 
Dato: 04.06.2016 
Sted: Drammen 
Arr: Norsk Kennel Klub  
Dommer: Jeane Lawless 

SE44085/2015 
Okami's Together Forever 
Exc.JK 2.JKK 

SLRSH000567 
Reed Lakes Hydrargium 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BHK 

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

SE41819/2013 
Okami's Quit Is Not A Option 
VG.AK 2.AKK 

SE15190/2015 
Tristan Of Inner Vision 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK CACIB 
BIM 

SE29053/2012 
Okami's Out Of Control 
VG.CHK 1.CHKK 

SE44086/2015 
Okami's True Love 
VG.JK 1.JKK 

NO35076/15 
Ananya Av Nixenspitze 
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 3.BTK 

NO49483/14 
Libesol Let`s Do It Negiinu Style 
Exc.UK 2.UKK 

NO49484/14 
Libesol I Came To Believe 
VG.UK 3.UKK 

NO37254/12 
Gelido Vento Candy Girl 
VG.AK 2.AKK 

SE46178/2010 
Pal-of-mine Bubbelicious 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BTK CACIB 

S25977/2008 
Okami's Just Talk About Alva 
Exc.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIR 
 
160262 
Dato: 11.06.2016 
Sted: Kariåsen idresssplass 
Arr: Sandefjord Hundeklubb 
Dommer: Ineke Zwaartman-Pinster 

 

NO35074/15 
Azov Av Nixenspitze 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM 

NO56116/14 
Gelido Vento Halloween Kiss 
Exc.AK 1.AKK CK 2.BTK 

PKRV20623 
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK 

SE17696/2015 
Xatsus Showstopper At Barkas 
Exc.JK 1.JKK CK 1.BTK BIR 
 
160264 
Dato: 11.06.2016 
Sted: Bodø 
Arr: Salten Brukshundklubb 
Dommer: Martin Croeser 

METHUSKY51/15 
Sophie's Pearl Time Of My Life 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 2.BTK 

NO42822/14 
Run Roy's Make Dreams Ivo 
G.AK 

NO44607/15 
Run Roy's Experience Linus 
G.JK 

NO44611/15 
Run Roy's Experience Micro 
VG.JK 3.JKK 

SE13309/2015 
Carillo Snow Ice 
VG.UK 1.UKK 

SE44538/2013 
Carillo Sweet Soul 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM 

03721/08 
Carillo Starry Night 
Exc.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIR 

LSVKSH0457/15 
Idaya Of Sniego Sunys 
Exc.JK 2.JKK CK 3.BTK 
 
160282 
Dato: 12.06.2016 
Sted: Bodø 
Arr: Meløy Hundeklubb  
Dommer: Denis Kuzelj 

03721/08 
Carillo Starry Night 
Exc.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIR 

LSVKSH0457/15 
Idaya Of Sniego Sunys 
VG.JK 2.JKK 

METHUSKY51/15 
Sophie's Pearl Time Of My Life 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 2.BTK 

NO42822/14 
Run Roy's Make Dreams Ivo 
VG.AK 2.AKK 

NO44607/15 
Run Roy's Experience Linus 
VG.JK 1.JKK 

NO44611/15 
Run Roy's Experience Micro 
VG.JK 3.JKK 

SE13309/2015 
Carillo Snow Ice 
VG.UK 1.UKK 

SE44538/2013 
Carillo Sweet Soul 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIM 
 
160286 
Dato: 12.06.2016 
Sted: Kariåsen Idressplass 
Arr: Tønsberg Hundeklubb  
Dommer: Marie Bailey 

NO35074/15 
Azov Av Nixenspitze 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR 

NO35076/15 
Ananya Av Nixenspitze 
Exc.JK 1.JKK CK 1.BTK BIM 

NO37214/12 
Snøfrost Gnistrende Iskrystall 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BTK 

NO49777/15 
Snøfrost Unike Beringia 
Exc.JK 2.JKK CK 3.BTK 
 
160299 
Dato: 18.06.2016 
Sted: Tromsø 
Arr: Tromsø Hundeklubb  
Dommer: Jean-Jacques Dupas 

FI18699/15 
Arctic Power Lollipop Bling 
Exc.UK 2.UKK CK R.CERT 2.BTK 

NO33231/14 
Snykovet's Khaleesi 
G.AK 

NO41780/15 
Carillo Saija 
Exc.JK 1.JKK CK 3.BTK 

NO51037/11 
Lytoto Aika 
VG.AK 1.AKK 

SE10187/2015 
Wolfmark Makes You Look 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR 

SE27765/2013 
Bachwi Like Nothing Else 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM 
 
161006 
Dato: 19.06.2016 
Sted: Tromsø 
Arr: Norsk Kennel Klub  
Dommer: Carsten Birk 

FI15117/11 
Jääsilmän Flower 
Exc.BK 1.BKK CK 3.BTK 

NO33225/14 
Snykovet's Jon Snow 
VG.AK 1.AKK 

NO33231/14 
Snykovet's Khaleesi 
G.AK 

NO41780/15 
Carillo Saija 
Exc.JK 1.JKK CK 4.BTK 

NO51037/11 
Lytoto Aika 
VG.AK 2.AKK 

SE23285/2010 
Wolfmark She's All That 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR 

 

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

FI18699/15 
Arctic Power Lollipop Bling 
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 2.BTK 
R.CACIB 

SE56067/2013 
American Triumph Mr Peekaboo 
Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BHK CACIB 
BIM 
 
161007 
Dato: 02.07.2016 
Sted: Leangen Travbane 
Arr: Norsk Kennel Klub  
Dommer: Anne Indregaard 

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

NO43501/14 
Snøfrost Ymer Den Digre Orca 
Exc.AK 2.AKK 

NO44345/15 
Kc Grey Wind 
G.JK 

NO44348/15 
Kc Summer 
VG.JK 1.JKK 

NO48562/13 
T T Jay Stifler 
VG.AK 3.AKK 

NO49482/14 
Libesol Why So Serious 
Exc.UK 2.UKK 

NO49483/14 
Libesol Let`s Do It Negiinu Style 
Exc.AK 2.AKK 

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

PKRV21736 
Takuna Aloki 
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 2.BHK 
R.CACIB 

SE17696/2015 
Xatsus Showstopper At Barkas 
Exc.UK 1.UKK CK 1.BTK CACIB BIR 

SE39336/2012 
Snöfrost Svale Dis 
Exc.AK 1.AKK 

SE44538/2013 
Carillo Sweet Soul 
0.AK 

SE47327/2013 
Raq-na Rock's Hrafntýr 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK CACIB 
BIM 
 
160351 
Dato: 09.07.2016 
Sted: Vålerbanen 
Arr: Norsk Eurasierklubb  
Dommer: Gunnar Nymann 

NO35074/15 
Azov Av Nixenspitze 
VG.JK 2.JKK 

NO43684/15 
Wonders Will Never Cease Karim 
G.JK 
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NO45592/12 
Fifi Av Viddashusky 
S.BK 

NO49482/14 
Libesol Why So Serious 
VG.UK 

NO49483/14 
Libesol Let`s Do It Negiinu Style 
Exc.UK 2.UKK 

SE17696/2015 
Xatsus Showstopper At Barkas 
Exc.UK 1.UKK CK 1.BTK BIR 

SLRSH000567 
Reed Lakes Hydrargium 
VG.JK 1.JKK 
 
160359 
Dato: 10.07.2016 
Sted: Vålerbanen 
Arr: Norsk Eurasierklubb 
Dommer: Collette Muldoon 

NO35074/15 
Azov Av Nixenspitze 
VG.JK 2.JKK 

NO43684/15 
Wonders Will Never Cease Karim 
G.JK 

NO45592/12 
Fifi Av Viddashusky 
VG.BK 1.BKK 

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

NO49483/14 
Libesol Let`s Do It Negiinu Style 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIM 

SE17696/2015 
Xatsus Showstopper At Barkas 
VG.UK 2.UKK 

SLRSH000567 
Reed Lakes Hydrargium 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIR 
 
160369 
Dato: 30.07.2016 
Sted: Råde Idrettspark 
Arr: Moss Og Omegn Hundeklubb 
Dommer: Kurt Nilsson 

NO43684/15 
Wonders Will Never Cease Karim 
VG.JK 1.JKK 

NO49482/14 
Libesol Why So Serious 
VG.AK 1.AKK 

NO37903/11 
Trap Line Just For Fun Viraq 
VG.AK 2.AKK 

NO49483/14 
Libesol Let`s Do It Negiinu Style 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BTK 

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

PKRV20623 
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR 
 
161008 
Dato: 13.08.2016 
Sted: Lillehammer 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Erna Britt Nordin 

 

 

PKRV21736 
Takuna Aloki 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BHK CACIB 
BIR 

NO35074/15 
Azov Av Nixenspitze 
VG.UK 2.UKK 

SE41819/2013 
Okami's Quit Is Not A Option 
Exc.AK 1.AKK 

PKRV20623 
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK R.CACIB 

DK08785/2012 
Hay Je Ho Cold Play 
G.CHK 

DK00092/2016 
Arctic Avalanche Unni Birla 
VG.JK 1.JKK 

SE46178/2010 
Pal-of-mine Bubbelicious 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB 
BIM 

NO37254/12 
Gelido Vento Candy Girl 
VG.AK 2.AKK 

NO49483/14 
Libesol Let`s Do It Negiinu Style 
G.AK 

DK00610/2015 
Athena 
VG.AK 3.AKK 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK R.CACIB 
 
160406 
Dato: 20.08.2016 
Sted: Mo i Rana 
Arr: Rana Trekk- Og Brukshundklubb 
Dommer: Shaun Watson 

NO44607/15 
Run Roy's Experience Linus 
0.JK 

NO42822/14 
Run Roy's Make Dreams Ivo 
S.AK 

METHUSKY51/15 
Sophie's Pearl Time Of My Life 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
160418 
Dato: 21.08.2016 
Sted: Mo i Rana 
Arr: Vefsn Hundeklubb 
Dommer: Cristine Watson 

NO44607/15 
Run Roy's Experience Linus 
VG.JK 1.JKK 

NO42822/14 
Run Roy's Make Dreams Ivo 
VG.AK 1.AKK 

LSVKSH0457/15 
Idaya Of Sniego Sunys 
KIP 

METHUSKY51/15 
Sophie's Pearl Time Of My Life 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
160435 
Dato: 27.08.2016 
Sted: Støren 
Arr: Trøndelag Selskapshundklubb 
Dommer: Miss A Griffin 

 

NO32748/15 
General Gucci Odin 
G.UK 
 

SE47327/2013 
Raq-na Rock's Hrafntýr 
VG.AK 1.AKK 

PKRV20603 
Ex.pleasure The Future Is Ours 
VG.AK 1.AKK 
 
160453 
Dato: 28.08.2016 
Sted: Støren 
Arr: Norsk Lagotto Klubb 
Dommer: Mr T Griffin 

NO56124/12 
Gelido Vento Destiny 
Exc.AK 1.AKK 
 
160425 
Dato: 03.09.2016 
Sted: Drammen 
Arr: Norsk Basenjiklubb 
Dommer: Leif Lehmann Jørgensen 

NO49484/14 
Libesol I Came To Believe 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

LOE2061695 
Xana De Ciukci 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BTK 

PKRV20603 
Ex.pleasure The Future Is Ours 
KIP 
 
160460 
Dato: 03.09.2016 
Sted: Tromsø 
Arr: Tromsø Hundeklubb 
Dommer: Jo Schepers 

JR77614Sh 
Northspring's Green Lake 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM 

METHUSKY51/15 
Sophie's Pearl Time Of My Life 
Exc.JK 1.JKK CK 1.BTK BIR 

NO41780/15 
Carillo Saija 
Exc.JK 2.JKK CK CERT 2.BTK 

NO50930/12 
Berta Blåkrøll Lærke 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 3.BTK 
 
160451 
Dato: 04.09.2016 
Sted: Drammen Travbane 
Arr: Norsk Leonberger Klubb 
Dommer: Nikolina Davidovska 

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

NO31783/15 
Snøfrost Skimrende Stjernelys 
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 2.BTK 

PKRV20603 
Ex.pleasure The Future Is Ours 
Exc.AK 3.AKK CK 4.BTK 

NO49484/14 
Libesol I Came To Believe 
Exc.AK 2.AKK CK 3.BTK 

LOE2061695 
Xana De Ciukci 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIM 
 
160486 
Dato: 04.09.2016 
Sted: Tromsø 
Arr: Norsk Dalmatiner Klubb 

Dommer: Gunnar Nymann 

JR77614Sh 
Northspring's Green Lake 
VG.JK 1.JKK 

METHUSKY51/15 
Sophie's Pearl Time Of My Life 
Exc.JK 1.JKK CK 1.BTK BIR 

NO41780/15 
Carillo Saija 
Exc.JK 2.JKK 
 
161009 
Dato: 10.09.2016 
Sted: Rogaland 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: José Homem De Mello 

NO31780/15 
Snøfrost Stemingsfulle Gran 
VG.UK 3.UKK 

NO31781/15 
Snøfrost Glitrende Kongle 
VG.UK 2.UKK 

NO35074/15 
Azov Av Nixenspitze 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BHK CACIB 
BIR 

NO43501/14 
Snøfrost Ymer Den Digre Orca 
VG.AK 1.AKK 

NO49778/15 
Snøfrost Ville Aniakchak 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIM 

NO31783/15 
Snøfrost Skimrende Stjernelys 
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 2.BTK CACIB 

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

LOE2061695 
Xana De Ciukci 
Exc.AK 2.AKK 

NO49483/14 
Libesol Let`s Do It Negiinu Style 
G.AK 
 
160511 
Dato: 24.09.2016 
Sted: Bergen 
Arr: Bergens Selskaps- Og Brukshund-
klubb 
Dommer: Anita Whitmarsh 

IKCZ83585 
Tobake Axl Rose 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR 

NO47152/14 
Vargteam's Luna 
G.BK 

Spesialutstillingen 2017 

Spesialutstillingen vil bli 
arrangert på Åstjern ved 
Brandbu den 27. mai. 
Dommeren er finske 
Mari Pajaskoski. 
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Marianne og Lasse Larsen 

Austadveien 325 

3748 Siljan 

Mobil: 47301422 

toyalarsen@hotmail.com 

Den 30. juli 2016 reiste undertegnede på årsmøte i WSA i 
Tyskland. En del av agendaen fra vår klubb NSHK var å få 
en forståelse for at vårt arrangement EM 2017 på Lilleham-
mer måtte ha en annen økonomisk ramme enn det som er 
vanlig når slike arrangement holdes i Mellom-Europa. Dette 
pga generelt kostnadsnivå samt muligheten for sponsor. 
Vanlig ramme for påmeldingsavgift i WSA er €90, men si-
den de krevde at parkering skulle inngå, trengte vi en aksept 
for å gå opp til 150-160 for de med bobil, uten at dette var 
ferdig forhandlet. Prisene var oversendt WSA i januar 2016. 
Se klubbens nettside for resymé av fremdrift forhandlinger 
med WSA. 
 
På møtet ble det tatt opp til avstemming etter div innlegg 
og argumenter fra noen delegater, om NSHK kunne få en 
aksept for påmeldingsavgift (inklusiv parkering) på noe over 
100 Euro eller ikke. Flertallet (tilnærmet enstemmig) tillot 
ikke NSHK å ha en påmeldingsavgift over 100 Euro, og 
dermed vedtok WSA å tildele EM-2017 til Tyskland. WSA-
styret hadde allerede avklara med Tyskland om alternativt 
arrangement, slik at dette ble et raskt og enkelt bytte. 
 
Det var litt trist med tanke på alle timer som er lagt ned av 
arbeidsgruppa med Johnny Blingsdalen i spissen for NSHK 
samt Malamute klubben og Polarhundklubben. Imidlertid 
var det en klar holdning fra arbeidsgruppa at man ikke skal 
påta seg et arrangement som er såpass usikkert økonomisk, 
at man risikerer å tape et betydelig løp. En viser til WSA-
VM i Sverige (Åsarna) i 2008, der arrangementet gikk  

100 000,- kr i minus, som i vårt tilfelle måtte dekkes av 
klubbens midler. Slikt sett var det for så vidt en grei avgjø-
relse at arrangementet ble flyttet til Tyskland. Her skinner 
det gjennom at dette på forhånd var avklart! 
 
Det kom også en del generelle kommentarer på hvordan 
WSA skal håndtere oppfølging av medlemstall i de ulike 
medlemslandene. Det viser seg at for de andre landene er 
det kun «sportsklubben» eller løpsfolkene som telles som 
medlem i WSA. Vi fikk en del kommentarer på at vi var jo 
en «oppdretterklubb», og ikke en «sportsklubb. Dette er nye 
signal som ikke ble tatt opp da klubben ble valgt inn som 
medlem i WSA, som en muligens må vurdere nå i etterkant 
hvordan en løser i praksis. 
 
Ut over dette var de fleste tema knyttet til spesifikke regel 
endringer i løpsreglementet m.v. En positiv endring er at Po-
lardistans er satt opp som VM i 2017, og dette gjelder både 
160 km og 300 km. For 2018 er det også intensjon om å ar-
rangere VM i Sveg for sprint og mellomdistanse i Sverige. En 
privatperson, Niklas Andersson (ikke medlem i Polarhund-
klubben) har søkt med enkelte forutsetninger, og fått tildelt 
dette arrangementet. Da kan det bli kortere veg å reise for 
den som ønsker å delta. 
 
Kenneth Monsen 
Leder av Sportskomiteen, NSHK 

PRISER PÅ ANNONSER I HUSKYBLADET 
 

Gjelder fra 1.1.2016 
FormatSvart/hvittFarge* 
1/1 side kr 1000,-1500,- 
1/2 sidekr 750,- 
1/4 sidekr 500,- 
*Kennelannonse, blad/nett pr år250/150 
 
 

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. 
* Gjelder kun for medlemmer av NSHK 

RAPPORT FRA ÅRSMØTE I WSA 
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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 Bodil Dyhre 
 
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 22. MAI 2016 

Forsidebilde: Wenche Kristine Rulnes Røstad. 

Baksidebilde: Hågen Bjørgum. 

STYRET 
Lina Stabbetorp (leder), Jamnemoveien 60, 1890 Rakkestad 959 32 045 linastabbetorp@gmail.com 
Terje Frode Bakke (nestleder), Habberstadvangen 90, 2092 Minnesund 911 66 476 frode@isslottet.com 
Bodil M. Dyrhaug (sekretær), Hobølveien 632, 1592 Våler i Østfold 901 93 174 bodildyhre@gmail.com 
Saskia van Es (kasserer), Perstugutua 50, 2160 Vormsund 913 79 931 saskia-ve90@hotmail.com 
Stine Oppegaard (adm/media), Henriks vei 2, 0768 Oslo 908 59 630 stine@nfi.no 

REDAKSJONSKOMITEEN 
Trond Lereng (leder), Ryavegen 85, 2740 Roa 992 89 936 tr-leren@online.no 
Bård Bakås, Frøsethægda 1, 7290 Støren 951 94 483 baard.bakaas@nokas.no 
Veronica Strand, Aunehaugen, 7353 Børsa 977 20 351 veronica_strand@hotmail.com 
Mari Schjelderup Tømmerås, Furnesveien 142, 2318 Hamar 954 48 044 mari@runroy.com 
Linda M. Vassdal, Vei 505. 11 H0103, 9170 Longyearbyen 994 14 105 lindamvassdal@hotmail.com 
Lena Sparbo Vanvik, Tussefaret 5, 2054 Mogreina 911 06 732 lena_lund@hotmail.com 

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

SPORTSKOMITEEN 
Kenneth Monsen (leder), Ellestadvegen 333, 2967 Lomen 909 21 654 kenneth@ulvhild.no 
Atle Eikevik, Kvamsviki, 6856 Sogndal 952 81 077 sol-atle@online.no 
Cathrine Kristoffersen, Fagermesskrenten 18 A, 8514 Narvik 414 25 674 cathrine.kristoffersen@hotmail.com 
Morten Farstad, Smedbakken 6, 3475 Sætre 909 24 479 mortfar@gmail.com 
Didrik Lantz, Parkveien 39C, 0258 Oslo 922 48 667 didriklantz@hotmail.com 

AVLS-, BRUKS- OG UTSTILLINGSKOMITEEN (ABU) 
Yvonne Dåbakk (leder), Perstugutua 50, 2160 Vormsund 991 67 164 siberiansleddogs@hotmail.com 
Hågen Bjørgum (valpeformidler), Prestmovn. 59 B, 7500 Stjørdal 951 01 034 hagen@selbubyggtre.no 
Birgit Bordvik Alhaug, Jessnesveien 106, 2315 Hamar 905 39 766 kaasia@online.no 
Rikke Bergendahl, Revestien 17, 2015 Frogner 416 08 811 rikke@norway.online.no 
Anita H. Engebakken, Skiensvn. 340, 3830 Ulefoss 938 03 809 anitahe@snofrost.net 
Mariann Pedersen Høidahl, Røysvegen 16, 1409 Skotbu 995 70 860 mariannhoidahl@gmail.com 
Ida Larsen, Haukelivegen 6096, 3895 Edland 95947245 idaklarsen@hotmail.com 
Cecilie Husebø-Isaksen, Hvamsvegen 5, 2150 Årnes 97559664 chi@securitas.no 

ARRANGEMENTSKOMITEEN 
Kristin Ranem Rønsdal (leder), Brusetveien 46C, 1395 Hvalstad 995 83 593 kronsdal@hotmail.com 
Mari Skår (barn og ungdom), Åsløkkveien 2 A, 1341 Slependen 930 06 129 mari.skar@vestreviken.no 
Cathrine Vaksdal Toft, Parkveien 39 C, 0258 Oslo 920 82 299 cathrine.v.toft@gmail.com 
Sigmund Alhaug, Jessnesvn. 106, 2315 Hamar4 81 95 758 kaasia@online.no 
Jon Bakke, Nesttunvn. 101 B, 5221 Nesttun 926 27 600 finse1222@hotmail.com 
Camilla Kerler-Günther, Sundli, 1892 Degernes 971 04 124 kennelnairebis@outlook.com 
Alexandra Mink, Skjeravegen 56, 5729 Modalen 941 90 453 alex.mink@hotmail.com 

VALGKOMITEEN 
Tone Beate Hansen (leder), Moreneveien 59, 2743 Harestua 416 00 213 tone_b_hansen@hotmail.com 
Gro Britt Skarseth, Arne Garbeorgs vei 11, 1395 Hvalstad 990 11 455 grobritt@gmail.com 
Terje Dietrichson, Bogerudveien 38, 0692 Oslo 930 63 549 terjedietrichson@hotmail.no 
Gro Teslo (vara), Vangsbakken 32, 2338 Espa 416 59 362 groteslo@online.no 

REVISOR 
Trond Hafel, Oppgardshågån 7, 2657 Svatsum 416 44 710 tro-haf@online.no 
 
Norsk Siberian Husky Klubb har flere lokallag rundt om i Norge. Følg med på facebookgruppene: 
NSHK Oslo og Akershus lokallag 
NSHK Hamar og Omland 
NSHK Telemark lokallag 
NSHK Hordaland & Rogaland lokallag 
Norsk Siberian Husky Klubb lokallag Troms 

UTGIVELSESPLAN FOR HUSKYBLADET 

DEADLINEUTGIVELSEINNHOLD 

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 

ANNONSEPRISERSVART/HVITFARGE 
1/1 side1000 kr1500 kr 
1/2 side750 kr1000 kr 
1/4 side500 kr700 kr 
Linjeannonse fra100 kr 
Kennelannonse, blad/nett pr år250/150 kr 

HUSKYBLADET 

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

NUMMER: 3/2016 - ÅRGANG 40 

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



Denne siberian huskyen er godkjent 
besøkshund i regi av Røde Kors. 
Når den ikke er på jobb som be-
søkshund, brukes den som trekk-
hund, og har ikke noe problem med 
å skille mellom de to jobbene. Eier 
og fotograf: Ann-Jonette Friberg. 



BLADRETUR/ADRESSEENDRING 

Stine Oppegaard 
Henriksvei 2 
N-0768 Oslo 

Foto: Hågen M. Bjørgum. 


