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Blue (Blue Survivor) og Duro (Such SBruksch Ylajärvis SM Endurance) til 
Therese Berger er de første hundene i verden til å fullføre North Pole Marathon. 
Løpet er på ca. 40 km, og temperaturene lå på rundt -34°C. Det var Marcus 
Fillinger fra Australia som løp med dem. Bilder innsendt av Therese Berger.

BLUE OG DURO 
PÅ NORDPOLEN
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Hei, alle  
medlemmer!
Sender med en hilsen i siste «liten», plutselig var det klart 
for endelig å få et blad i trykken! Vil først takke for tilliten 
ved valget, og jeg skal sammen med resten av styret fortsette 
med å gjøre det beste for rasen og utviklingen av den. Vil 
også sende en takk til de som gikk ut av styre og komiteer! 
Ellers er jo veldig mange fornøyd med at temperaturen er 
på vei nedover, og det er mulig å starte trening igjen uten 
å måtte vente til «natta». Vil også beklage at det ikke har 
kommet ut noe Huskyblad på snart et år. Dette pga. både 
tekniske problemer og uforutsette hindringer, men nå ser 
det ut til at det løser seg slik at det ikke skal bli så lenge 
å vente på neste blad! Når dette bladet kommer ut har vi 
akkurat avviklet årets høstsamling på Sataslåtten, dette ser 
jeg fram mot, og håper at alle hadde et fint opphold der!

Ønsker alle en riktig god høst med fine treningsturer og 
mye hygge med hundene!

Hilsen Sigmund Alhaug, 
Leder NSHK
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HUNDELØP 
I 2018

FORFAT TER:  JOHANNE SUNDBY

Vi hadde 12 hunder i trening i vinter, 11 siberians 
og en alaskahusky. Alaskahuskyen tilhører handler 
Ingrid Amundsen, og bor på kennelen. 9 siberians 
er Inni Granskauen hunder og 2 er fra Bente Sofie 
Alhaug. Vi hadde to unghunder på 2 år, og en del 
godt voksne, den eldste 10 år gammel, og en på 9. 

Hundene ble trent mye av Bente, som tok litt fri fra 
jobben i 1017/18 for å trene til Femundløpet. Ellers 
trente Johanne dem, Oda Ingstad, og Ingrid dem. Vi la 
opp en løpskalender for sesongen, og vi valgte å kjøre 
mange av løpene som langtrening. Både for å få mil 
i bikkjene, og for å evt få «smitte» tidlig i sesongen 
siden LD løpene noe seinere var målet.

I Mush Synnfjell, som er det første løpet i januar, kjørte Bente alle 
12 i vind og fokksnø, det er et løp med fellesstart i en slalombak-
ke, og tre etapper, til sammen ca 20 mil; og spannet kom til mål. 
Løpet favner mange ulike spann, men i år var det ikke veldig mange 
påmeldt. Det er egentlig synd, for det er en flott gjennomkjøring. 
Bra arrangement og mye sosial trening for folk og bikkjer. Helt grei 
kjøring med flinke motvindshunder. Bente’s LD debut

Neste løp ut var Gausdal Maraton. Vi var påmeldt 200, men Johanne 
ble nokså forkjølet/syk i januar og trodde ikke det ville være lurt 
å kjøre så langt. Vi endte på 150km, to etapper a 7,5 mil med 12 
bikkjer. I GM var det mange påmeldte på 300, 200 og 150, og da 
150 startet sist, var løypene nokså oppkjørte/sukkerløse de første 
mila. Det ble mange krøkkete passeringer i laussnøen for alle, og 
mye stopping for å vente på linesurr med andre spann foran i løypa. 
Hele løpet ble for vår del kjørt i mørket, noe som egentlig ikke var 
så inspirerende, men løypa de siste fem milene av etappene var 
okay. 200 og 300 fikk en del vind på fjellet som vi på 150 gikk klar 
av. Vi måtte sette ut en hund etter all laussnøen i første etappe 
(skulder) og hadde en i sleden den siste mila (skulder, det og).

Hallingen er 2 x 8 mil, og det var Ingrids tur nå. Hun kjørte sju 
siberians og en ah. Handler var kjæreste og SH kjører Per Øivind 
Teige, som ikke kjørte selv. Ingrids løpsdebut. Det gikk helt greit, 
men da hun kom til siste milen før sjekkpunkt, ble det en misfor-
ståelse om løypa og en lang feilkjøring i motsatt retning på første 
etappe. Men til mål kom hun. Dette løpet er faktisk kvalifikasjonsløp 
til Finnmark. Vår Zambezi hadde en gjesteopptreden i spannet til 
Ida Reinsviki. Det gikk bra.  
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Vinterens første hovedmål var Femund 400 og 
kjører var Bente, med sine to SH og seks fra 
Johanne... Johanne handler ikke for de som kjører 
spannet hennes, for det er ikke så lett å la være 
å bry seg om ditt og datt. Bente fikk «låne» Oda 
som handler, hun har kjørt løpet to ganger før. 
Også i dette løpet ble det en del vind, og Bente 
ble liggende værfast tidlig i løpet. Hun kom i 
gang igjen og kjørte greit gjennom, mens en av 
hennes egne ble satt ut på siste sjekkpunkt. Hun 
kom til mål med sju, ikke sist, men heller ikke «i 
konkurranse». Bikkjene er rutinerte, men veldig 
glade i å snappe snacking i sporet. Stort sett var 
de ok da de kom i mål, men Sapian var litt sliten 
i bakparten, men kom seg fort. Tre av Johannes 
hunder gikk ikke Femundløpet, Zambesi fordi 
hun hadde brukket en tann, og to andre fordi de 
var stive og hadde skulderproblemer etter GM. 

Huskyløpet 50 km x 2 skulle være siste gjennom-
kjøring før Johanne skulle til Finnmark. Hun 
kjørte første dag av løpet med åtte av sine egne, 
men syntes vel at i alle fall en av dem ikke egnet 
seg for flere LD i vinter, og siden hun ikke kunne 
kjøre med Bente sine i Finnmark, var gode råd 
dyre. Vi måtte ut på lånemarkedet for å finne en, 
eller to til. Ronny hadde tre vi kunne teste, og to 
å tilby som var nesevaksinert, så vi dro ut andre 
dag utenfor konkurranse for å teste disse tre. 
Kossak og Kjapp, som begge var vel trent mye 
før i sesongen, men hadde hatt noen skader, ble 
valgt til å være med nordover. Derfor fullførte vi 
ikke Huskyløpet. 

Så var det tid for Finnmarksløpet. Det var gjort en 
del om på det siden sist spannet kjørte. Spannet 
vårt har startet 6 ganger og kommet til mål fem av 
dem, siden 2007, altså ti år. Nå var løpet nesten 
570 km og med lange etapper. Vi telte på knap-
pene om vi skulle dra oppover, siden vi bare 
hadde sju hunder fra egen kennel – og der en av 
dem ikke hadde gått så mye som de andre. Men 
de seks som var trent, var gode og i form. Været 
var strålende, kaldt og kaldere, med litt snø av 
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og til. Alle ni passerte vet. Sjekken, og rutinene 
med pakking osv. sitter jo etter hvert. Johanne 
var sliten og hadde vondt i rygg, nakke og hode 
i ukene før løpet, og røntgenbilder av rygg viste 
vel at hun godt burde sove på god madrass…

Starten gikk greit, men sleden ble tung. Snacking 
for to lange etapper, to foringer, dekken, osv. Vi 
har aldri kjørt 12 mil på trening, så planen var å 
dele opp den lengste etappen og hvile på sporet. 
Turen opp til Jotka, 8 mil, gikk helt greit, vi la 
inn krabbegir og tok det rolig. På Jotka hvilte alle 
spannene tett i tett; minst 2 timer pluss tidsutjev-
ning, men vår plan var å hvile fem timer. Etter 
fire og en halv var det veldig mange spann som 
hadde dradd ut eller dro, og tre av våre sto og 
hoppet, gira som de ble; de hvilte ikke. Vi sto bare 
på ankeret, og tenkte at vi like godt kunne dra, vi 
og. Vi tok med halve halmballen i sleden. Vi var 
blant de siste – men ikke aller siste – som forlot 
Jotka. Første del av turen til Kautokeino gikk fint, 
men nedkjøringen til Masi var helt forferdelig, 
meterdype grøfter med sukker i bånn, og liten 
sjanse for å bremse. Grøftene var ofte for trange 
for sleden min. Jeg kjørte på bikkjene, veltet og 
tryna ned lia, og ryggen verket. Vi bestemte oss 
da for å hvile ganske snart, og fant et sidespor. 
Bra hvile for bikkjene, men alle som kom bakfra 
ville hvile de og, og jeg måtte fyke att og fram og 
få de bikkjene opp på sporet og forbi…

Sporet kom inn på hovedsporet fra FL1200, og hva 
kan man si: 30 FL1200 og 60 FL550 spann hadde 
kjørt der før, og sålen var nesten borte, piggbrems 
brukt i alle nedoverbakker, og nok dype grøfter i 
6 mil. Med vond rygg – raske spor bortover – så 
grøfter - og påkjørte bikkjer ble det mye velting, 
linesurr og snackingjakt. Ikke noe ideelt å være 
«back of pack». Vel framme i Kautokeino hadde 
jeg en hund med brannsår etter midtlina i lys-
ken; i sleden og en hund (Sapian) ble ganske så 
halt etter hvile. Chacko og Nikolai haltet ikke, 
men virket slitne i håndleddene sine. Valgte å 
kjøre videre til Jergul etter en lang hvil, med sju 

bikkjer. Fin, lang og kald natte-etappe uten noen 
problemer. Men etter hvile på Jergul så jeg at også 
Zambezi, Chacko og Nikolai hadde håndledd og 
skulder greier, og jeg hadde ikke lyst til å kjøre 
25 mil til med hunder som ikke var helt okay. 
Chacko haltet og kunne ikke være med uansett. 
Kjapp – som ikke hadde gått så veldig på - og de 
fire rutinerte tispene var i orden. 

Så da gjorde vi som 50 % av de andre på løpet, vi 
brøt mens leken var god. 

Jeg synes Finnmarksløpet er flott, men jeg er ikke 
sikker på om jeg liker omleggingen. Jeg tenker 
at de lange etappene må legges lenger ut i løpet, 
og gjerne etter et sjekkpunkt med depot. Og at 
FL550 og FL1200 ikke bør kjøre i samme spor på 
1.-2. etappene fordi løypene blir så istykkerkjørt. 
I år var det mye fint vær, så stor fart og lite hvile 
var det som slet på hundene i F550, tror jeg, samt 
diare som også kom (ikke på våre). Åtte hunder 
på et løp som er nesten like langt som lange 
Femund gjør en sårbar, en må jo ha fem i mål. 
En kjører kom i mål med tre hunder foran sleden 
og to oppi. Det er ikke min stil… Jeg håper flere 
SH spann enn de to-tre som fullførte vil starte i 
løpet et seinere år, men man MÅ kjøre langsomt 
i starten. Det er faktisk kanskje lurt med bikkjer 
som ikke er så heite.

Foto: Terje D
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Nytt i 2019. Helt siden starten på trekkhundprøvene i 2010 
og fram til sist vinter har vi brukt Johnny Blingsdalens supre 
trekkhundprøveskjema. Etter 8 år ble de byttet ut med elek-
tronisk påmelding. Runar Golimo Simonsen sto ansvarlig 
for utformingen av de nye skjemaene som har vært litt på 
prøvestadiet i vinter, så vi har godtatt begge typer skjema i 
prøveperioden. Fra og med 2019 er det bare de nye skjema-
ene som gjelder, også når det er Norsk Polarhundklubb eller 
Norsk Alaskan Malamute Klubb som står som ansvarlige for 
løpet. De nye skjemaene er laget på en slik måte at nesten alt 
kommer opp automatisk, og feilprosenten blir mindre. Likevel 
er det slik at utenlandske hunder må føres på manuelt, for vi 
får neppe tilgang til SKK eller andre FCI-tilknyttede lands 
register over siberian husky. 

Det geniale med det nye skjemaet til Runar er at mange av de 
gamle problemene forsvinner. Som trekkhundprøveansvarlig 
har jeg klødd meg i hodet og spekulert på om hunden Storm 
egentlig heter Huskytoppens Storm, Stom av Huskyvidda 
eller rett og slett bare Storm? For ikke å snakke om alle Balto-
hundene som finnes. Da er det faktisk enklere om hunden 
heter Trulte, for det finnes bare en siberian husky med det 
navnet. Nå kan du skrive inn registreringsnummer eller navn 
og ID-nummeret kommer opp automatisk. Det er lurt å gå inn 
og gjøre seg kjent med påmeldingssystemet før løpssesongen. 
Det er nok å henge fingrene i kvelden før løpsstart. 

Dersom du melder opp til prøve og i ettertid ikke sender inn 
endelig spannopplysningsskjema med resultat, vil løpet bli 
registrert som «Ikke bestått». Hvis dette gjentar seg så kan du 
bli utelukket fra prøve. Nå er de fleste raske med å sende inn 
etter løp, særlig de som oppnår 1. premie, men husk å sende 
inn uansett resultat, også om du har brutt. 

INFORMASJON OM  
TREKKHUNDPRØVER
FORFAT TER:  TORA KLEVEN

ROLLE:  TREKKHUNDPRØVEANSVARLIG

Dersom du mot formodning har meldt opp til prøve og 
blir syk, eller at bilen ikke starter så du ikke kommer 
deg til start, send mail med en gang og oppgi grunn. 
Da blir det selvfølgelig ingen registrering. 

Fortsatt må alle utenlandsregistrerte hunder som 
bor i Norge omregistreres i NKK før de meldes opp 
til trekkhundprøve. Sist vinter godtok jeg lovnader 
fra eier om omregistrering, men slike dispensasjoner 
vil ikke bli gitt heretter. Dette er viktig, for oppdager 
NKK at vi godkjenner utenlandske hunder som ikke er 
omregistrert kan alle prøveresultatene for det løpet 
bli underkjent. At du låner en utenlandsk hund for 
ett løp er greit, men har du den boende hos deg så 
må du ta kostnadene med omregistrering.

Trekkhundprøver 2019 Nå har vi har kommet til 
oktober og mange er godt i gang med treningen til 
vintersesongen. For å gjøre det enkelt for medlem-
mene å finne fram til trekkhundprøveløp så blir det 
omtrent de samme løpene som foregående år med 
et par endringer. Se oversikten på NKKs oversikt 
over løp i 2018. 

Seppalaløpet går ut i 2019. Troms Quest blir nytt løp 
i 2019 siden de har bestemt seg for terminfesting i 
Norges hundekjørerforbund og følger derved kravene 
om vaksinering, aldersbestemmelser og ID-merking. 
Husk at dette er en midlertidig informasjon og det 
kan komme endringer, og vi er også avhengig av at 
NKK godkjenner vår terminliste. 

Jeg ønsker alle en riktig god løpssesong 2019!  

H U S K Y B L A D E T
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Norsk Trekkhundchampionrosett deles 
ut på vintersamlingen etterfølgende år. 
Dette ble ikke gjort på vintersamling i 
2018, men utdelingen ble utført på høst-
samlingen i stedet. De som bor slik til 
at de ikke har anledning til å møte opp 
selv vil få den tilsendt. Oversikten over 
trekkhundchampions i 2018 kommer 
i neste utgave av Huskybladet.

Reg nr Hundens navn Eier

KCAL03067504 Forstal's Citingeu Birgit Alhaug

NO33738/10 Ulveheia's Sky Jonny Mikalsen

NO44417/14 Vikerkollen's It Tarrak Birgit Alhaug

NO44961/14 Piperbakkens Alnitak Lyrae Tone B Hansen

NO47524/12 Flekken Av Finnsibir Birgit Alhaug

NO53309/11 Jally/Sally Johnny Blingsdalen

NO53797/09 Nanouka Av Vargevass Toril Wiik Johansen/Kennth Monsen

VI GRATULERER ALLE SOM  
BLE NORSKE TREKKHUND- 
CHAMPIONS I 2017:

Bilder: Ulveheia´s Sky  Foto: Jim Mikalsen
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NSHKS HØSTSAMLING 2018 –  
RAPPORT FRA BARMARKSLØPET

Takk til alle frivillige; Geirr Jakobsen og Lene 
Halvorsen som hjalp til i startområdet, leder 
Sigmund Alhaug og Hans Erik Herstad stod løy-
pevakter i svingen, Tone Beate Hansen  og Trude 
Johansen var løypevakter ved Jernbanebrua. 
Tusen takk! 

Se resultatliste på klubbens nettsider for mer 
informasjon. Vi gratulerer alle klassevinnere! Takk 
til alle som deltok! Lørdag kveld samlet vi oss alle 
rundt bålet for premieutdeling, rosettutdeling til 
nye trekkhundchampionater og felles grilling. Vi 
var veldig heldig med været så folk ble sittende 
rundt bålet til langt på kveld. En stor takk til våre 
premiesponsorer Dyrefor.no og Brukshunden. Uten 
dem hadde vi ikke kunnet dele ut så mange fine 
premier til vinnerne og deltakerpremier til alle. 

Sportsfaglig hilsen

Line Løw

Søndagen skulle som vanlig høstsamlingen avslut-
tes med et uoffisielt valpeshow og Barn & Hund. 
Dessverre så vi tidlig at det heller ikke i år ble 
nok påmeldte til å gjennomføre valpeshow, så vi 
satte en strek over det, men la inn et Matchshow. 
At vi må avlyse valpeshowet to år på rad er veldig 
kjedelig, men de to siste årene har det vært ganske 
få valper i rett alder på samlingen. Til neste år 
vil det bli tatt en vurdering på sommeren om det 
er valpegrunnlag nok til å arrangere valpeshow, 
men det blir uansett Barn & Hund og Matchshow.

Vi startet dagen med Barn & Hund, og det var fem 
forventningsfulle juniorer som var utstyrt med 
hver sin hund, og fikk vise seg frem i ringen for 
dommer Anne Guri Moum, og alle som var møtt 

Lørdag 6. oktober ble NSHKs barmarksløp avviklet 
på Sataslåtten i Ål. For første gang på lenge slo 
Moder Natur til med skikkelig kaldt og klart løpsvær. 
Arrangørteamet bestod av Marte Rotefoss og Jo 
Arne Brustugen fra Sportskomiteen som tidtakere, 
teknisk Runar Simonsen fra Sportskomiteen, Ivar 
Hordnes var starter og rådgiver mens undertegnede 
fra Sportskomiteen var starter og løpsleder. 

Sekretariatet ble ivaretatt på en utmerket måte av 
Tora Kleven og Birgit Alhaug som sjekket stam-
tavler og vaksinekort. Dette vil bli obligatorisk 
i framtiden så husk å medbringe stamtavler og 
vaksinekort også på høstsamlingen. 

Løypa på 4,9 km ble behørig merket og vi hadde 
et kjøremøte en time før start. Dette fungerte 
utmerket, nær alle møtte opp, så kjøremøte før 
start kommer til å bli obligatorisk framover. 

Vi hadde 22 startende fordelt på ni klasser. Raskest 
av alle startende uavhengig av klasser var Stein 
Inge Rønning med hundene Oliver og Cosmo 
med løpstiden 0:10:57. Han stilte i klassen Sykkel 
2-spann. Nest raskest av alle var Viggo Jørgensen 
med hundene Echo og Dina med tiden 0:12:30. 
Han stilte i klassen Sparkesykkel 2-spann. Kun 
3 sek bak det igjen, 0:12.33, kom tredje beste tid 
av klassene. Den stod Cecilie Husebø-Isaksen for 
med hundene Gill og Ceti i front, Skye i midten, 
Chase og Everest i wheel. Hun kjørte i klassen 
Vogn 6-spann. 

En imponerende klasse var Snøreløpingklasse 
med 1 hund på 3 km. Her stilte godt voksne 
damer med tæl! Vigdis Eriksen tok en suveren 
seier i sitt debutløp. Vi regner med at hun blir å 
se på rekrutten på vintersamlingen også, denne 
gangen med ski på bena… 

H U S K Y B L A D E T

010



opp som publikum. Jeg vet mange av juniorene 
hadde ventet hele helgen på at det skulle bli de-
res tur til å være med på en utstillingsaktivitet. 

Alle fem var superflinke med håndtering av hun-
den sin, alle premieres med sjokolademedalje og 
rosett og deltagerpremie sponset av dyrefor.no 
og Brukshunden.

Matchshowet er en veldig morsom øvelse for 
hund, fører og ikke minst tilskuere. Her finner 
man hunder som virkelig vet at de skal fremover, 
i noen tilfeller med eier hengende som et slips 
etter. Noen la også inn en del kengurubevegelser 
og andre mer eller mindre grasiøse triks. Med 
andre ord kun en morsom aktivitet for alle parter. 
Det er også en fin erfaring for hundene om stille 
i ringen.. (og eier, ikke minst) Etter litt aktiv 
rekruttering på lørdag kveld og søndag morgen, 
var det 14 forventningsfulle som stilte til start. 
Anne Guri Moum var dommer, og styrte showet 
med stødig hånd sammen med Tone B. Hansen. 
Vi fikk veldig god hjelp av alle barna med utdeling 
av premier til alle.

Det var Runar G. Simonsen og Zima som stakk av 
med seieren, mens Svein Dufset og Atim fikk pris 
for kuleste øyne, Willhelmine Thuv og Njård fikk 
prisen for kulest maske, og Rikke Bergendahl og 
Mammalo fikk prisen for søteste ører.

Takk til Anne Guri som stilte opp som dommer, 
og resten av gjengen i ABU som har bidratt før/
under og etter samlingen. En stor takk til spon-
sorene våre, Dyrefor.no og Brukshunden for fine 
premier til alle som deltar.

På vegne av ABU,

Cecilie Husebø-Isaksen, Leder

Foto: Jo A
rne Brustugun

Foto: Jo A
rne Brustugun
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FORFAT TER:  K AROLINE MOEN

FOTO: ESPEN RICHARDSEN

November 2015 kom hun til verden som en liten ulv 
med et hjerte mellom øynene. TW Burning Heart, 
eller Tikki som alle kaller henne, har fått mange til 
å smile, le, gråte og bli sint, med sin personlighet og 
utstråling. Hun skulle overraske meg stort, med sin 
utenom det normale væremåte. Fra januar 2016 ble 
hun min, og forandret min hverdag helt.

Hele mitt liv har det vært hunder rundt meg, og 
da jeg var fire år gammel kom den første hunden 
inn i huset vårt. En helt svart gordonsetter med 
navnet Tako. Mitt første møte med Tako startet 
og endte med at jeg satt oppå kjøkkenbenken 
og tittet ned med skrekkblandet fryd på en stor, 
svart, skummel, levende bamse som rørte på alle 
kroppsdelene sine samtidig. Senere har det gått 
opp for meg at det store oppstyret var og er slik 
en gordonsetter uttrykker lykke og glede. Den 
erfaringen har jeg fått, etter at det har vært til 
sammen 18 gordonsettere av stort og smått inn 
og ut av huset i løpet av et par tiår.

Etter hvert som årene gikk begynte jeg å tenke på 
hvilken hund jeg selv vil ha. Hvilke egenskaper, 
lynne, personlighet, og jeg må innrømme - utse-
ende. Det viktigste var at hunden passet inn i mitt 
liv som innebar fjell og skog. Jakthund kan jeg 
heldigvis låne hvis jeg skal på jakt engang, så det 
trengte jeg ikke. Jeg ville ha en hund som kunne 
være med på tøffere turer som en turkompis. Ikke 
for stor å ha med seg i en vanlig bil, ikke så liten 
at den ikke tåler en langtur og ikke så barnslig 

i lynne at den ikke ville høre etter. Jeg ville ha en hund som ble 
raskere moden enn andre raser jeg vurderte, og som jeg kunne lære 
kommandoer, slik at det ble lettere å ha det moro med hunden i 
stedet for å mase om å høre etter.

Da begynte jeg å tenke på husky. Ikke så alt for stor, men fortsatt 
robust og hardfør nok til mine interesser. Og det er vel der utse-
ende spilte inn. De fargene jeg ville ha syns jeg speilet meg mest, 
med glidende naturlige overganger som hører hjemme i den flotte 
naturen vår der jeg liker meg best. Jeg ville ikke ha en blandingsrase, 
for jeg ville ha mulighet til å delta på utstilling og få premiering 
på henne, og få erfaringer ifra utstillinger. Så jeg begynte å søke 
informasjon om Siberian Husky, og jeg fant mye om de på nett. 
Det lå mange ut for salg og ikke minst for omplassering, men jeg 
bestemte meg for valp, for å få formet og preget hunden slik jeg 
ville ha den. Ved overtakelse av en eldre hund var jeg litt bekymret 
for at den ville ha med seg bagasje som kunne bli vanskelig å bli 
kvitt. Hadde jeg vært en mer erfaren husky-eier hadde jeg nok gått 
for en omplasseringshund. Vår andre gordonsetter var omplassert 
og hun ble den beste hunden vi har hatt.

I mars 2017 ble jeg med en venn og hentet hans huskyvalp Odin 
hos oppdretter. Der fikk jeg vite at den oppdretteren skulle ha 
kull om et år med to av hundene der. Jeg likte personlighetene 
og fargene til hundene og viste stor interesse for å kjøpe valp 
ifra dem, så vi holdt kontakten. Med Odin fikk jeg erfare hva jeg 
kunne vente meg, han var virkelig en husky! Hoppet, lagde lyder, 
ivrig, slu, sterk, graver og det som var. Så jeg stålsatte meg med 
å måtte jobbe mye med hunden som skulle bli min. Det skremte 
meg heldigvis ikke, og i januar 2016 dro vi og hentet hunden som 
oppdretteren hadde valgt ut til meg, Tikki. Jeg synes det var bra 
av oppdretter å velge hvilken valp som skulle gå til  

TIKKI: MIN 
FØRSTE HUSKY
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hvilken eier. Min oppdretter ville være sikker på 
at rett hund kom til rett eier, og med Tikki og 
meg traff hun ganske godt vil jeg påstå.

Allerede på kjøreturen hjem merket jeg stor for-
skjell på Odin og Tikki. Odin lå og sov i fanget 
mitt hele veien hjem og virket nesten usikker og 
litt redd, ville ikke være vekk fra oss og gjemte 
seg i armkroken. Tikki satt derimot i fanget mitt 
i kanskje fem minutter, før hun begynte å skulle 
utforske. Så hun utforsket seg til baksetet hvor 
hun lå fullstendig utstrakt alene og brydde seg 
ikke om oss. Tenkte at dette kan bli en tøff nøtt 
å knekke med den selvsikkerheten der. Første 
natten lå jeg ved siden av buret hennes uten 
nevneverdig søvn. Det var uendelig uling, kjefting, 
leiking inne i buret og masing om å ville ut. Jeg 
tekte at jeg måtte holde ut. Det er koselig med 
en liten valp i senga, men når hun blir større kan 
det by på problemer. Den andre natten var mye 
bedre, da holdt hun på et par timer før hun sov 
gjennom hele natten, og siden da sov vi i hver 
vår seng uten en lyd fra noen. 

Etter hvert som jeg lærte meg Tikki’s språk, synes 
jeg det er lettere å lese en hund med stå- ører 
enn en med henge-ører. Det er også mange artige 
ansiktsutrykk som kommer frem på Tikki når 
ørene ligger eller står i forskjellige retninger. Jeg 
har tidligere vært oppmerksom på omgivelsene 
på tur, men med de ørene ser vi enda mer og vi 
kan komme oss nærmere vilt fordi hun gir meg 
et varsel mye tidligere enn før. 

Ellers er det de mange samtalene vi har hatt, 
om hvorfor hun må legge seg når jeg holder på 
å kle på meg for å gå tur. Da setter hun i gang 
kjeftekoret og jeg klarer ikke å la være å flire. 
Hun kan også bare stå å se på meg når jeg ber 
om noe, akkurat som om hun bare vurderer hva 
hun får for å gjøre det jeg ber om. Så lenge det er 
godbiter inn i bildet eller yndlingsleken er fremme, 
blir hun overivrig og gjør alle triks hun kan før 
hun husker at det var å «sitte» jeg ba henne om. 
Tikki kan ikke så mange triks foruten sitt, ligg, 
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stå, på plass og gå bak. Personlig syns jeg hun blir 
så ivrig underveis i innlæringen at hun går over 
til å gjøre alt mulig annet, så vi klarer oss med 
dette. Vi har forsøkt på å rulle rundt, bamse og 
andre artige triks, men iveren tar over hånd. Jeg 
anskaffet ikke husky fordi de var gode på triks, 
da hadde jeg nok måttet jobbe mye hardere for 
å få det til, og det hadde sikkert gått fint. 

Er det én ting Tikki forguder over alt, så er det 
leken sin. Hadde hun kunnet masse triks hadde 
hun gjort alt i tur og orden, for å få leke med den. 
På forhånd hadde jeg forstått det slik at huskyer 
ikke er de letteste på innkalling, og at jaktinstinktet 
fort tar overhånd, men vi har opplevd det anner-
ledes. Vi trente mye innkalling med masse kos 
og godbiter hver gang hun kom, enten på tilrop 
eller av seg selv, og hvis hun ikke kom inn gjem-
te jeg meg litt og da kom hun som et prosjektil 
hver gang. Begynte etter hvert å få en fin lek med 
henne ved å kaste ball og hun kom tilbake med 
den. Denne ballen er en gul tennisball som lager 
pipelyder når du klemmer på den. Så jeg begynte 
å ha med denne ballen på tur, og skjønte ganske 
rask at jeg hvis jeg pep med ballen kom hun inn 
fortere enn noen gang. Nå er denne ballen gull 
verdt for oss begge to. Jeg sier «kor e ball’n?» og 
hun er helt på og leter til hun finner den, selv om 
nabokatta også følger med fra sidelinja.

Jeg var forberedt på å få en husky slik som man 
ser de på TV, og som jeg hadde erfart ifra Odin. 
Men dette skulle vise seg ikke å stemme med 
Tikki. Hun ble den rolige hunden som aldri hop-
per, prater bare når uviljen er stor, uler sjeldent, 
flink til å gå i bånd, og rolig blant barn. Dette har 
vi trent på helt ifra starten, med mål om å ha en 
rolig hund. Men jeg trodde aldri en husky skulle 
bli så rolig som oksen Ferdinand, som nesten 
bare vil sove og lukte på blomster. For barn kan 
en husky se litt skummel ut, men Tikki har lært 
å legge seg hver gang det kommer barn som vil 
klappe, og hun blir liggende selv om mine tan-
tebarn omtrent bruker henne som bilbane, noe 
jeg er utrolig stolt av!

Noe hun dessverre ikke er så god på, er å trekke. 
Hun trekker hvis hun får konkurranse, men når jeg 
går tur med henne alene, tusler hun foran i slakk 
line. Så man får kanskje ikke både i pose og sekk? 
På skitur og topptur hadde det jo vært greit med 
litt drahjelp, så jeg begynte å lete etter noen som 
ville ha henne med i spannet sitt noen ganger for 
å trene, og for å få litt konkurranse blant andre 
huskyer. Hundekjørere bor ikke tett på vestlandets 
kyst, men til slutt ble jeg kjent med noen som 
har et spann og som villa ha henne med på tur. 
På første turen skjønte hun nok ingenting da hun 
ble satt i spannet med seks andre hoppende og 
høylytte huskyer. Idet de tok av strittet hun imot 
og ble slept med noen meter før hun skjønte hva 
som foregikk og løp i takt med de andre. Etter 
hvert begynte hun også å lage lyder og vise iver, 
så dette var nok noe hun likte og kunne gjøre mer 
av. Senere ble hun med på treningsleir i over ei 
uke. Der hadde hun kommet seg løs, eglet på seg 
ledertispa og løpt masse i spann. Da hun kom 
hjem merket jeg stor forskjell! Hun var ikke bare 
blitt sterkere, men også mer ivrig på å trekke når 
tempoet var oppe, og hun gikk ikke så fort opp i 
galopp på skitur som hun hadde gjort tidligere.

Alt i alt er jeg utrolig stolt over hva jeg har fått 
til med Tikki og opplevelsene vi har hatt. Før jeg 
kjøpte henne, sa min mor at jeg måtte få meg 
barn før jeg kjøpte hund. Det hun ikke visste 
var at Tikki allerede var på vei. Men nå elsker 
hun den rolige og lydige huskyen Tikki og vil 
gjerne passe henne, selv om hun ikke er så glad 
i hunder generelt.

Nå driver vi med hundeutstilling på den ene turen, 
og kjettingslep og kløv på den andre turen. Tikki 
har blitt min beste turvenn, og jeg går aldri en 
tur uten henne. Jeg ser for meg at mitt liv uten 
hund hadde blitt kjedelig, for med henne er alt 
en lek, og det smitter over på meg!  

Beste m
ed alle toppturer er å få springe ned igjen

4 kg kløv og et stort sm
il
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SEMINAR NSHK
LOKALLAG 
TELEMARK

FORFAT TER:  TONE BEATE HANSEN 

OG MARIANNE LARSEN

13 personer var samlet da NSHK Lokallag 
Telemark arrangerte seminar den 16. juni 2018. 
På programmet stod rasens historie, atferd og 
trening, samt skadeforebygging. Marianne Larsen 
var initiativtager og ledet seminaret.

Først ut var Anita H. Engebakken-Fjell,  
mangeårig siberian husky-eier og under ut-
danning som eksteriørdommer. Hun fortalte 
om rasens historie, om hundene fra Sibir og 
utviklingen frem til i dag. Husk at siberian 
husky er en rase som skal bevares, og ikke 
utvikles, understreket Anita.

Deretter holdt undertegnede, Tone, etolog, 
hundekjører og siberian husky-eier en pre-
sentasjon om atferd, trening og velferd. Ved 
å bruke tid på sosialisering og miljøtrening, 
gir vi valpen de beste forutsetninger, for det 
er når hunden er valp vi legger grunnlaget. Vi 
lar den omgås og håndteres av mennesker i 
alle aldre, lar den møte hunder av ulik type 
og størrelse, oppleve folkemengder og ulike 
miljøer osv. Dette er også viktig for hunder 
som skal bli trekkhunder. Dårlig sosialiserte 
hunder blir ofte usikre og skeptiske, noe 
som innebærer stress og frykt for hunden. 
Når det gjelder innkjøring av unghunder, 
så er trekkviljen i stor grad medfødt, men 
det å være trekkhund må ofte læres- selv 

om mange hunder er naturtalenter også der. En trekkhund 
må blant annet kunne gå i linesettet uten å lage sur, ikke bite 
liner, ikke plage sidemannen, gå forbi det man måtte møte 
langs veien og i sporet, ta pause i linesettet, samt lære basic 
kommandoer. Gruppa diskuterte erfaringer med å kjøre inn 
unghunder, også for dem som skal ha en hund som skal trek-
ke foran ski, kickbike eller sykkel. De var enighet om at det 
er viktig å gå litt forsiktig frem, og avslutte treningen mens 
unghunden fortsatt er glad og klar for mer. 

Veterinær Merete W. Serkeland holdt et innlegg om skader og 
skadeforebygging. Hun startet med en kort introduksjon om 
hundens anatomi og fysiologi, før hun fortalte om de vanligste 
skadene hos trekkhunder og hvordan disse kan forebygges. 
Hold hunden i aktivitet hele året, og varier treninga, oppfordret 
Merete. Når det gjelder spanntrening kan en variere tempo 
og terreng, og ha innslag med intervalltrening. Løstrening før 
og etter spanntrening anbefales for dem som har mulighet 
for det. I tillegg er det fornuftig å gå tur i ulendt terreng, for 
eksempel med langline eller med hunden løs (fortrinnsvis i 
inngjerdet område). Vanntrening og svømming er også en 
fin måte å trene hunden på. Det er jo ikke alle huskyer som 
liker å svømme, men om de gjør, så er svømmetrening en fin 
aktivitet. Det finnes mange øvelser en kan gjøre, for eksem-
pel balanseøvelser. Balanseøvelser kan trenes ute i naturen 
ved å la hunden balansere på stokker og steiner, eller ved 
bruk av spesialutstyr som balanseputer og baller. Helt til 
slutt viste Merete deltagerne eksempler på balanseøvelser  
og stretching.
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Smitte: Smittsomme sykdommer skyldes en-
ten bakterier eller virus. Mot bakterier har vi 
antibiotika enn så lenge, mens vi ikke har god 
behandling mot virussykdommer. Kroppene til 
mennesker og dyr er så viselig anlagt at vi har 
vårt egen forsvar mot virus og bakterier: immun-
forsvaret. Immunforsvaret er temmelig spesifikt, 
det gjenkjenner ulike typer virus og bakterier og 
angriper dem kjemisk med immunstoffer: eller 
de har «killer cells» som dreper dem. 

Man fødes med immunitet mot noen av de syk-
dommene moren har hatt, som man har med fra 
fosterlivet eller får i morsmelka, men evnen til å 
lage den immuniteten er ikke arvbar. Derfor vil 
unge individer bruke mye krefter på å utvikle 
immunitet i den første levetiden. Vi tror nå det 
er lurt for valper å møte en del virus og bakterier 
tidlig, i små doser, slik at man lager slik immunitet. 
Å vokse opp med alt for mye reinslighet er altså 
ikke så bra. Kanskje det er en av grunnene til at 
valper fødes med en trang til å lukte og å smake 
på alt mulig. Store doser virus og bakterier kan 
føre til at immunapparatet bryter sammen og 
man blir syk. Sykdommer av virus og bakterie 
natur er «smittsomme»; dvs at har en hund slik 
smitte, kan de hundene som kommer i kontakt 
med den smittede hunden, eller kroppsvæsker 

HUNDEVAKSINER:
HVORFOR VAKSINERE?

FORFAT TER:  JOHANNE SUNDBY

eller avføring fra smittede hunder, bli syke. Om man blir 
syk eller ikke hvis man er i kontakt med smittede dyr, 
avhenger av hvor mye virus/bakterier det smittede dyret 
bærer på, hvor han er i sykdommen, hvor lenge man er 
sammen, og hvor smittsom den enkelte sykdommen er. 
Ikke alle blir syke. Men det sier seg selv at der mange 
hunder oppholder seg på samme sted, drikker av samme 
skål, eller tråkker i hverandres avføring, er risikoen større. 
Derfor er det et påbud om vaksine mot utbredte eller far-
lige sykdommer på utstilling og løp. I Norge er det IKKE 
noe påbud om vaksine av hunder generelt, med mindre de 
importeres fra andre land. På løp er ofte immunforsvaret 
noe svekket fordi hundene er slitne og jobber hardt, derfor 
er det ekstra viktig der. Voksne hunder har også ofte en 
god immunitet rett og slett fordi de har levd en stund og 
møtt mange ulike smittsomme virus.

Vaksiner: Vaksiner er en metode for å lage kunstig frem-
kalt immunitet, dvs at bikkja (eller mennesket) utsettes 
for virus eller bakterier som IKKE lager sykdom, men 
som lurer kroppen til å lage immunitet. Virus kan være 
levende, svekket eller døde. Best effekt får en av levende 
virus, som gir svak grad av sykdom, men ikke alvorlig. Sånn 
sett så har altså vaksiner «bivirkninger» som faktisk er en 
del av det at de virker. Vaksiner som IKKE gir en respons 
i vertsdyret, er mindre virksomme. Vaksiner kan gis som 
sprøyter eller på slimhinner (nesevaksine hos hund). 
Ofte gir de best respons om de gis på en måte som ligner 
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litt på den naturlige måten å bli smittet på. En tid etter 
vaksniering vil dyret ha utviklet immunitet. Noen ganger 
må en vaksinere flere ganger for å få effekt, og ofte blir 
immuniteten borte etter en tid, slik at man må vaksinere 
om igjen. Hvis en vaksine har gyldighet i tre år, vil det si at 
de fleste hunder er immune fremdeles etter tre år, kanskje 
så mye som 75 %, men at når årene går, reduseres effekten. 
Altså revaksinerer en ofte før immuniteten er helt borte. 
Immunitet kan måles, og f. eks for rabies trodde man at 
den bare varte ett år, mens man nå vet at dersom man 
vaksinerer riktig, varer den en god del lenger. 

Sykdommer: Smittsomme sykdommer kan være veldig 
farlige og dødelige for mennesker og dyr (rabies), farlige 
for hunder (hundegalskap), farlige for valper (parvo), 
eller ikke så farlige, men irriterende (hundeinfluensa eller 
kennelhoste, diaresjukdommer). I grunnpakken av vak-
siner for hunder, den som bør settes når hunden er godt 
avvendt fra morsmelk, dvs ved 12-14 ukers alder, inngår 
vaksine mot smittsom leverbetennelse (gulsott), parvo 
og hundegalskap, samt kennelhoste. Av disse vaksinene 
regner en at hunden normalt har immunitet i tre år unntatt 
for kennelhoste, som er et år. Noen velger å gi små valper 
parvovaksine allerede når de er 2 mnd gamle. Parvo er 
farligere for valper enn for voksne hunder. I Norge er det 
ikke så mye annet man vaksinerer mot, men noen anbefaler 
leptospirose (en urinveis/genital sykdom som ikke er vanlig 
i Norge). Noen vaksinerer mot herpes, noe som kan være 

aktuelt dersom man skal ha valper på en tispe. 
Rabies finnes ikke i Norge, og hunder som bor i 
Norge trenger bare rabiesvaksine dersom de skal 
krysse grenser fra land som ikke er rabiesfritt; dvs 
de fleste EU land unntatt Sverige og England, og 
de fleste andre land utenfor Europa. Selv i land 
med stor fattigdom massevaksineres hunder 
mot rabies, mest for å hindre at mennesker skal 
smittes av gatehunder.  

Intervall: Poenget med vaksiner er at man skal 
gis rett vaksine til rett tid, og med rett intervall. 
Hyppig vaksinering/overvaksinering har ingen 
hensikt. DHP kan gir hvert tredje år, kennelhoste 
hvert år, og rabies – etter fullvaksinering – med tre 
års intervall. Mot en rekke diareer (coronavirus  
f. eks, er meget smittsomt, opptrer ofte under 
løp) finnes ikke vaksine. Hunden kobles mot sitt 
vaksinebevis/pass via mikrochip-identifikasjon 
eller tatovering. Om sommeren passer det bra å 
vaksinere trekkhunder, fordi de trenger å være 
litt i ro noen dager/uker etter vaksineringa. Det 
er ikke farlig å trene en vaksinert hund, men det 
er best at de får litt ro på seg fordi det å lage 
immunstoffer tærer på kroppen.  
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TREKKHUND 
MED HJERNETRIM 

SOM HOBBY
FORFAT TER:  L ILLIAN ESPETVEDT BJØRKHAUG

FOTO: CHRISTIAN ESPETVEDT BJØRKHAUG

Jeg henter en glad og fornøyd Loke. Uten sele og kick- 
bike, og han vet hva vi skal. Ørene er rettet 
fremover og blikket hans søker mitt. Jeg sier 
ingenting, men hunden hopper rutinert opp 
på den store kabeltrommelen vi bruker som 
treningspunkt. Det er en fin dag, fuglene kvitrer. 
Han er konsentrert. Han er klar. 

For mange år siden, da jeg var yngre, var polarhunder bare noe 
jeg hadde et forhold til via tv og filmer. Lite visste jeg da at 
disse nydelige skapningene skulle oppta hele min fritid senere 
i livet. Lite visste jeg da at interessen for hundens kapasitet 
og intellekt skulle drive meg til å drive med dette på fulltid. 

Jeg ble introdusert til siberian huskyen gjennom min mann, 
som hadde 2 stykker da vi møttes. Jeg ble hektet og det ble 
etter en stund avklart at vi skulle ha flere. I dag har vi fire 
stykker. Tre hannhunder og en tispe. Tre av dem er hunder 
som har kommet til oss i voksen alder. Alderen spenner seg fra 
2 til 11 år. Alle med sitt særpreg og helt spesielle personlighet. 

Vi bruker dem hovedsakelig til trekk, turer og kløv. Og det er en 
fryd å se arbeidsglade hunder i front. Men innimellom øktene 
og på dager hvor trekk blir for varmt, trener vi hjernetrim. 
Dette med stor iver og suksess. Hundene blir mer skjerpet 
og man knytter bånd. 

Jeg startet å trene øvelser med en tidligere eid siberian. Før han 
var et halvt år kunne han en haug med øvelser som brettspill, 
tunnel, stå, bli, sitte bamse, danse, godtbit på snute og poter, 
øyekontakt, target stick øvelser osv. Vi hadde ambisjoner, men 
slik ble det ikke. Han ble bare 9 måneder grunnet sykdom. 
Aldri før har jeg grått mer enn da. Etter en stund med tenking 
og grubling bestemte jeg meg for å fortsette med denne typen 
trening utenom vanlige treningsøkter. I starten er det type 
hjernetrim leker, hvor oppgaven blir å løfte brikker/biter av 
brettet for så å finne en liten godbit under.     
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Deretter avanserer vi. Og etter en stund løfter 
de brikker, åpner små skuffer og snurrer på hjul 
for å finne godbiten. Alt på kommando og med 
selvkontroll. Vi hopper hinder og ringer, går i 
tunnel og lærer target stick øvelser. Jeg ser tydelig 
at hundene trives med dette og blir fornøyde når 
de mestrer oppgaven. 

Ved å trene hjernetrim stimulerer man det men-
tale hos hunden. Hunden blir mer selvstendig og 
sikker på seg selv. Dersom den får lov til å vise 
initiativ vil den også vokse på dette. Som igjen 
kan hjelpe på nervøse og usikre hunder. Enkelte 
hunder utøver uønsket adferd i mangel på nok 
aktivisering. Det finnes utrolig mange forskjellige 
måter å mentalt aktivisere hunden. For eksempel 
balansetrening, problemløsing og nesearbeid. Det 
er bare fantasien som setter grenser. Målet er 
ikke å få sirkushunder, men fornøyde og mentalt 
balanserte hunder. 

Jeg har ofte hørt folk si at huskyen er en vanskelig 
hund å lære noe. Og ingenting gir meg mer energi 
og lyst til å motbevise utsagn jeg mener er feil. Om 
man bare er villig til å legge ned tid og forståelse 
er mye av jobben gjort. Gjennom haugevis med 
lesing, elev ved foredrag og kurs og øvelse gir det 
resultater. Og ikke minst all hjelpen jeg har fått 
av Rikke Bergendahl. Hun er som en mentor for 
meg når det gjelder hundehold. Hun som holder 
ut med alle mine spørsmål og undringer både på 
dagtid og på nattestid. Ingen andre kjenner jeg 
som gir råd og tips halv 3 på natta når jeg ikke vet 
svar. Tusen takk for alt du lærer meg. 

Og best av alt; hverken jeg eller hundene blir ferdig 
utlært. Vi blir bare bedre. Snart håper jeg vi kan 
delta på vårt første barmarksløp med kickbike. 

Jeg gleder meg.  
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NSHK STAND
PÅ CAMP 
VILMARK

FORFAT TER:  TONE BEATE HANSEN 

FOTO: MARIANNE LUND OG STINE OPPEGAARD

Også i år hadde klubben stand på Camp villmark. 
Det var mange mennesker innom standen, noe 
som gav klubben en gylden mulighet til å fortelle 
om rasen, både positivt og negativt. Mange spurte 
også om utstyr samt tips til trening. 

Det ble arrangert raseparade og valpeshow. 8 
valper deltok på valpeshowet, som ble dømt av 
Elisabeth Moseby. BIR og senere også BIS ble 
Barkas Perrera Epic Drift by Mojo. Ylajärvis SBG 
Sipiri ble BIM.  
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Er hunden egnet til å bo ute og har den hunde-
hus som er tilpasset den? Det er stor variasjon i 
pelskvaliteten hos de ulike hunderasene. Derfor 
legger vi vekt på hundens egnethet til å bo ute, uten 
oppvarmet oppholdsrom. Veilederen for hold av 
hund utendørs er godt kjent og gir retningslinjer 
for disse vurderingene. Der står det blant annet 
hvilke hunder som er egnet til å bo ute og hvilke 
type hunder som trenger isolert hundehus.

Forutsetningene en hund har for å bo ute kan 
endre seg gjennom livet til hunden. Sykdom 
og skade, vekttap og alderdom er ting som kan 
påvirke hvor godt en hund tolererer kulde. Dette 
må du som hundeeier vurdere for hver enkelt 
hund du har, og tilpasse oppstallingen etter det. 
Tisper med valper og valper under 6 mnd, skal ha 
tilgang til oppvarmet oppholdsrom på vinteren. 
For at hunden skal kunne hvile, holde varmen og 
trives er det også viktig at den har tilgang til en 
tørr, ren og myk liggeplass, hele året.

En hund trenger aktivisering og mosjon året 
rundt. Hunder har behov for daglig aktivisering 
og jevnlig mosjon for å trives. Å løpe løs på et 
egnet område, gå tur, trening (trekk, jakt, gjeting), 
oppleve nye miljøer, sosial omgang med andre 
hunder, lydighetstrening, søke etter godbiter, gnage 
på kjøttbein eller være inne i bolig sammen med 
folk, er eksempler på stimulerende aktiviteter. 

Det vil normalt være nødvendig å koble en hund 
løs fra oppbinding eller ta den ut av hundegården, 
hver dag, for å tilby nok stimulerende aktivitet. 
Hunder som står oppbundet, skal kobles fra 

Mattilsynet gjennomfører i 2018 et tilsynsprosjekt 
på hunder som bor ute. Mattilsynet ønsker økt 
bevissthet om hva hunder som bor ute trenger. 
Derfor gjennomfører vi i år et nasjonalt tilsyns-
prosjekt, hvor vi sjekker hvordan disse hundene 
har det. Målet er tilsyn med 600 hundehold 
hvor hundene tilbringer hele eller store deler av 
døgnet ute. Trekkhunder prioriteres, men andre 
typer hunder som stalles opp på denne måten vil 
også få besøk av oss. 

Vi ønsker å gi informasjon om forventningene vi 
har til deg som hundeholder. I forbindelse med 
at prosjektet kjøres i gang, ønsker vi å gi informa-
sjon til deg som kan bli berørt av tilsynene, om 
hva vi kommer til å legge vekt på. I korte trekk er 
tilsyn og stell, egnethet til å bo ute, oppstalling, 
og aktivisering det viktigste. Oppfølgingen av 
hver enkelt hund er utgangspunktet vårt når vi 
drar på tilsyn. 

I prosjektet legger vi stor vekt på den enkelte 
hundens helse og velferd. Som hundeholder 
er du ansvarlig for hundens helse og velferd. 
Skader og sykdom skal du kunne oppdage gjen-
nom det daglige stellet. I tillegg er det viktig å 
ta en grundigere sjekk av hunden hver uke. En 
ukentlig sjekk av holdet til hunden vil fortelle 
deg om fôringen er riktig. Husk å sjekke tenner. 
Tannskader er som oftest smertefulle og bør 
følges opp av veterinær. Vi vil også legge vekt 
på at veterinær brukes når det er behov for det. 
Vaksinering og parasittbehandling er viktig for 
å forebygge sykdom hos hunden. Spesielt i store 
hundehold er smittepresset stort.

MATTILSYNETS TILSYNS- 
PROSJEKT: HUNDER SOM  
BOR UTE
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oppbindingen i minst 10 timer per uke, fordelt 
på flere ganger i uka, helst daglig. Husk at også fri 
bevegelse er viktig for hundens trivsel og fysiske 
utvikling. Kravet om stimulerende aktiviteter 
gjelder hele året, ikke bare i treningssesongen. 

Vann er viktig! Det er ikke god dyrevelferd å 
være tørst. Vi ber derfor inspektørene vurdere 
om hunden får nok vann. Veilederen om hold av 
hund utendørs sier at hundene skal få vann minst 
2 ganger daglig. Det er viktig å huske på at dette 
er et minimumskrav som er satt av praktiske 
grunner, fordi vann fryser i kalde perioder. Skal du 
holde deg på minimumskravet, forutsetter det at 
mengden vann hunden får tildelt er tilpasset den 
og at den faktisk får det i seg. Stress og velting av 
vann og matskåler kan påvirke dette. I varmt vær 
bør hunden ha tilgang på drikkevann hele tiden. 

Mottaker av biprodukter skal være registrert hos 
Mattilsynet. Slakteavfall (animalske biprodukter) 
er god hundemat, dersom det oppbevares fryst 
eller kjølig, og det er god hygiene i forbindelse 
med fôring. 

Du som mottar slakteavfall skal være registrert 
hos Mattilsynet. Det er også krav til transport 
og sporbarhet av slakteavfallet. Er dette aktuelt 
for ditt hundehold, vil vi gi deg veiledningen du 
trenger.

Har du spørsmål? Ta kontakt med ditt lokale 
Mattilsyn på tlf: 22 40 00 00. Vi ser frem til en 
hyggelig hundeprat med deg når vi kommer på 
tilsynsbesøk!   

Kilde: Mattilsynet

Foto: Tone Beate H
ansen

Foto: Tone Beate H
ansen
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HUSKY PÅ
KANOTUR

FORFAT TER / FOTO: TONE B.  HANSEN 

Sommer 2018, den varmeste og tørreste på lenge. 
Alt for varmt til å trene hundespann, egentlig 
for varmt til det meste, så det har blitt en del 
turer med kano. Vi tar med oss to og to hunder, 
og de setter stor pris på å være med. Å sitte i ro 
i kanoen lærer de fort.
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Rasespesialen til NSHK i 2017, Malin Sundin Grindals 
hund Svartedalens Husky Tanana.

De to norske som møttes i ringen var Gitte Alhaug 
med Vikerkollen’s Mos Safran og Viggo Jørgensen med 
Rossevangens Ylva. Begge var påmeldt som veteraner, 
Safran er 11 år og Ylva 9,5 år. Mens Safran har vært på mange 
utstillinger, er Norsk Utstillingschampion og har mange 
flotte resultat som BIR på rasespesialen i 2011 og BIM i 
2009, så er Ylva nesten uten erfaring i ringen. Begge har 
det til felles at de er norske trekkhundchampions. Safran 
er en av få, om ikke den eneste siberian som har oppnådd 
en 1.premie på trekkhundprøve i både sprint, mellomdis-
tanse og langdistanse. I tillegg til norske trekkhundprøver 
har Ylva også to 1.premier fra trekkhundprøver i Sverige.

I veteranklassene var det 6 veteranhanner og 9 veteran-
tisper, og dommeren poengterte at det var ekstra morsomt 
og ærefult å få lov til å dømme så mange veteraner som 
det var på denne utstillingen. Nesten samtlige veteraner 
var løpsmeritterte og fortsatt i god form, og av de 15 var 
det 7 som hadde tittelen trekkhundchampion. 

For Safran og Gitte ble det veldig spennende. Først fikk 
Safran Excellent og CK og ble beste veterantispe. Så 
gikk hun videre i beste tispeklasse. Der ble hun 4. beste 
tispe av 36 tisper, og fikk Reserve-Certifikat. Gitte måtte 
dessverre kjøre hjem tidlig og kunne ikke vente til bedøm-
melsen BIR - BIM veteran. Ylva fikk Excellent og CK og 
ble nummer 2 av 9 veterantisper på sin første utstilling  
i Sverige.   

Hunder som blir brukt i løp er ikke så ofte på 
utstilling, men når det dukker opp en dommer 
som selv har vært hundekjører da blir fristelsen 
for stor. Derfor treftes to norske hunder helt uav-
hengig av hverandre på utstilling i Sverige 10. mai, 
til og med i samme klasse. Man skulle nesten tro 
at dette var avtalt, men det var det ikke. 

SPHK Mälardalen arrangerte sin årlige offisielle 
utstilling for polarhunder i Ånnaboda utenfor 
Ôrebro på Kristi Himmelfartsdag. Dommer var 
Annica Uppström som nylig var blitt utnevnt til 
æresmedlem av SPHKs Rasklubb för Samojedhund 
for 35 års arbeid med og for samojed. Hun har 
også sammen med sin mann drevet med siberian 
husky de siste 15 årene. 

I alt var det 79 påmeldte siberian husky, 36 samojed-
hunder, 32 alaskan malamute og 7 grønlandshunder. 
De øvrige tre polarhundrasene ble bedømt av Ewa 
Widstrand. Været var nydelig, det var kanskje litt 
for varmt for hundene, men gressmatta var kjølig 
og fin. Stemningen var god og Mälardalen hadde 
som vanlig salg av mat og drikke.

BIR blant siberian husky ble Agneta Hörnlunds 
hanhund Vänervind Attu. Attu fikk certifikatet 
blant hanhundene og ble 3. Best In Show og 1. Best 
In Show Bruks. BIM ble Ylwa Malmbergs tispe 
Snowstreams Magnolia Lilliflora. Tispecertifikatet 
gikk til samme hund som ble beste tispe på 

SAFRAN OG YLVA – TO 
NORSKE VETERANER PÅ 
UTSTILLING I SVERIGE

FORFAT TER OG FOTO: TORA KLEVEN
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VINTERENS 
EVENTYR

FORFAT TERE:  HILSEN ASTRID KLEVMOEN (MOR) OG 

ÅSHILD HVEEM (DAT TER)

Polardistanse 2018. Vilt. Rått. En endeløs kamp mot 
seg sjøl og naturen.

Et Villmarksløp i den svenske Ødemarken. VM 
for registrerte Polarhunder. 300 km. På ski med 
tre ukjente bikkjer hver. Start og mål i Særna.  
Regler som itte gir lov å ta i mot hjelp, eller 
hjelpe hverandre. Der vi må ha med alt nødven-
dig utstyr fra starten. Ut og inn av natt. Opp og 
ned av fjell. Gjennom endeløse furuskoger, over 
myrer og kvite vidder. Overlatt til oss sjøl og 
drømmen vår. En indre og ytre «mor og datter 
reise», - sammen med bikkjene og naturen. En 
kamp mot mental og fysisk utmattelse. Lyden av 
stillhet, roen og meningen. Latter. Tårer. Sinne. 
Følelser uten filter. Stutt veg mellom himmel og 
helvete. Galskapen med kulde, smerter og bekym-
ringer. En tilfredsstillelse og glede. En hinsides 
mestring. Samholdet. Styrken og begeistringen 
over å få dele dette med hverandre. Mor og datter. 
Drømmen vår. 

Vi drømte om soloppganger. Måneskinn. Blå 
himmel og medvind. Heldigvis er vi gode på å 
drømme. Og å følge drømmene våre. At det ender 
med et brak , betyr itte så mye. For vi har prøvd, 
- og vi får opplevelsen. Drømmeværet endte i en 
sammenhengende kvit, grå og svart opplevelse. 
Solbrilla låg ubrukte i småbætar nederst i sleden. 

Det snøge uten stæns. Tæl ælle døgnets tider. Inni ælle 
sprekker og hetter og lommer.Det positive var passe 
temperatur i snøen, og vi har æller opplevd så god glid 
på skia. Da går det greit læll i 30 cm nysnø.    

Å få låne bikkjer til dette, er et usikkert prosjekt i seg sjøl. 
Helt inn til dagen før, var dette uvisst. Malin Sundin fra 
Sverige har reddet oss før, og gjorde det nå også. Ronny 
Lindqvist fra Gjøvik trudde på galskapen vår, og lånte oss 
to sterke hannhunder. De brøt lydmuren med levenet sitt, 
og bæsjet. Brune striper herfra til månen da dom starte. 
- Hadde æller sett ski og staver.  

Planleggingsfasen var den beste. Fristundene den ga i mange 
måneder. Full magan tå mat, utkvilt og varm i skrotten. 
Det blir hårete mål og eventyr ut av slikt. 

Målet er at erfaringene våre kan bidra til å gjøre en ny 
tur bedre. En evig utfordring er å få i oss sjøl næring når 
vi er slitne. Det tæk en hælv kilometer å få svelget en bit 
sjokolade, og magan vrenger seg bare ved å sjå en pose 
med Real Turmat. Til vanlig æt vi som en spurv, og æll 
fornuft tilsier at vi derfor burde vøri heme og høllt oss 
fast i en sofa. Krever minst kalorier det. Redningen vart 
Næringsdrikke for gamle og skrøplige. Apoteket ble støv-
sugd for Fresubin. Flytende kalorier som havner i magan 
nesten tå seg sjøl. 

Je frøs meg gjennom vinteren og gikta herje. 
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Skrotten min prøvde å fortelle meg hva hugu mitt planla 
å utsette den for. Timene je hadde hos hos kiropraktor 
ble «utapåbehandling», for som hu sa: «Du må visst dø 
litt for å kjinne på at du lever».

Huset så ut som det var møblert med en hjulvisp i lang tid 
før vi dro. Tæl og med blomsterpottene stod på hugu og 
såg ut som om katta hadde hatt fest der.  Kuvom, kattmat 
(er en smaksbombe til slitne bikkjer) og tørrfor gjorde`n 
Konrad salig og slukøre. Bære sjå. Itte æta. Dorris vandret 
hvileløst rundt og prøvelå oppi ælle stabler med ullklær 
og sleder og liner. Skjønte at no stort var på gang uta å 
få vara med. 

Handlerne (hjelperne) våre var verdens beste. Trond fløt 
på erfaring etter flere år i galskapen. I år hadde han også 
med seg leketøyet sitt, - en nyinnkjøpt snøcooter. Cilje, et 
digitalt geni og som fotograf for NKK, hadde som hoved-
oppgave «å koble startkablene» på Trond til alle døgnets 
tider og holde oss oppdattert på det som var nødvendig. 
Strenge regler ga dem lov kun tæl å hjelpe oss ut og inn 
av sjekkpunkt, - itte være sammen med oss uten tilsyn av 
funksjonær, og innenfor et merket område. Men vi hadde 
gitt dem tydelig beskjed om å vara strenge mot oss når 
vi gikk i kjelleren, og å oppmuntre oss når vi trengte det. 

Start mandag efta. Åshild startet først. Og braste umiddel-
bart rett inn i en flokk reinsdyr som hadde mæddaskvila 
si midt i løypa. Et salig kaos med lyd og leven, før «vettet 
tok styringa» og turen kunne fortsette. 

 Vi boblet over av glede der vi gled mykt og stille gjennom 
vinterland. Endelig! Dagen bar oss gjennom dype skoger, 
innover og oppover. Snøen dænse i lufta over oss, nærmest 
som om hårt snøfnugg stod og ventet litt før det landet. 
Lyden av snøscooter brøt stillheten. Det var Trond, -  
med Cilje sittende baklengs bak, - for å ta bilder. De ville 
«ønske oss god tur». Utpå kvelden bynte første runden 
over Vedungfjellet. Sikta vart dårlig, det blåste opp og det 
fantes itte lenger no spor. «Akkurat som før» følelsen, kom 
snikende. Kampen bynte. Alt var svart rundt oss. Sinte og 
travle snøfiller virvlet inni anorakkhetta i lyset fra hugulykta. 
Je skimte Åshild der hu prøvde å staka ut kursen fra stikke 
til stikke. Med vilje nok til å flytte fjell, - forbannet over 
dårlig stikking, - Mens je fortsatt var godlynt der je kunne 
henge på og spara krefter. Etter vel seks timer så kom den 

fyste utforkjøringa - og julekveldsfølelsen. Nedi 
dalen vart det det næringsdrekke og en skvett 
med buljong. I Fastfood fart, - bikkjene hadde 
det travelt med å komme videre.  Je bar på meg 
en såkællt drekkesekk (hadde seriøse planer om 
å få i meg mer vatn enn før om åra). Slangen var 
isolert så enhver rørlegger hadde vørti imponert, 
men læll. Detta er en «flyge fort - og rett i dusjen» 
løsning. Nå var alt frøsi tæl is, og je følte meg 
uttørke bære ved tanken. 

Løypa smaug seg framover dalen. Nattmørket 
tok imot oss og la seg som et mjukt teppe rundt 
oss.  Et rypekull vart skremt opp, - je som trudde 
rypa sov om natta. Lyset våres blende eine rypa, 
og hu stupte rett i hugu på Åshild før hu blinke 
ut meg. Je er livredd ælt med fjør, og laga så my 
leven at hu kom æller att. Bikkjene «gliste godt» 
og gasset på. Gjøvikkara hadde omgjort leven til 
trekkraft, - så detti gikk unna.

Over neste fjell. Vinden økte på, og je skimtet 
såvidt Åshild og bikkjene i en skodd av snødrev. 
Vinden kastet bikkjene vekk fra merkinga, og 
Åshild forsøkte seg forgjeves på retningskomando. 
Det var veeeenstre, høggggre og faaan nedover hele 
fjellsida. Stadig måtte hu frem og dra bikkjene 
inn att på sporet. Hu stupte kråke i ski og staver 
og bikkjer, og vi brukte over to timer på 1 km før 
vi kom nedi skogen. Der gikk det slalom mellom 
furustammene, før det bråstoppe i ett tre for begge 
sledene våre. Styreskia mine pekte til Bloksberg, 
og je måtte finne frem redskapskassa og sette i 
ny skrue. Doningen hennes Åshild var kjørbar, 
men krevde søknad til dommeren om å få sendt 
en drill til sjekkpunkt neste dag.

Terrenget nå var som å kjøre karusell. 15 meter 
opp og 15 meter ned. Dæ hændle om å skyve  
sleden oppover og så kaste seg på bremsen nedover. 
Oppatt og oppatt. I timesvis. Idiotarbe. Svetten 
rænn, og skrotten miste trua. Følte plutselig at 
je snart var 60 år og vart kvalm av meg sjøl. Itte 
en lakrisbit en gang, fikk je svelget. Normalt er 
det en hælv kilo om gangen.   
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Klokka var litt over fire om mårån da sjekkpunkt 
endelig ble nådd. Handlerne hadde stått der og 
ventet på oss i flere timer, og var nok like glade 
som oss. Lykken var halm og kællvatn som er 
det vi får på sjekkpunkt. Bikkjene bråsovne, og 
vi prøvde å sjå glade ut der vi krabbe nedi bosoa 
vår som vi rullet ut i snøhaugen ved bikkjene. 
Sammen med en blaut anorakk, isete ullvotter og 
tæla skisko som hugupute. Itte reint lite misunn-
lig på en franskmann som satt og godgjorde seg 
inni teltet sitt. Bosoa vår var ei hemlaga greie, en 
stor pose av folie, liggeundelag og to stk Jerven 
Ekstremduk. Detta rulle vi ut og inn og låg rundt 
omkring i snøhaugen. Lettvindt og lurt. Men itte 
som å såvå i telt med en franskmann læll.

Tre timer senere ga dommeren beskjed om at 
Åshild kunne få lov å reparere sleden med dril-
len som handlerne hadde med seg. Æller har en 
dommer sett no bikkjeslede med så mye skruer og 
muttere. Stemningen var høg, - helt til veterinæren 
ikke ville godkjente Leo videre pga. ømme muskler 
i skuldera. Han var halve trekkrafta hennes, ivrig 
og erfaren som få. Stølheten i musklene regnet vi 
med ville gå seg til på grunn av vår lave fart. Men 
veterinæren (en sur italiener) var helt uinteressert 
i en dialog. Han bedrev en maktdemostrasjon og 
var så utrivelig og overlegen at vi ble helt fortvilte. 
Dette utløste tårene hos Åshild og hun ble skjør 
og svak med tanke på resten av løpet. Visste hva 
dette betydde. At hun måtte være lederhunden 
selv, og påkjenningen det innebar. Handlerne 
måtte nå dunke fortsettelsen og trua inn i hugu 
vårt. Detta sku vi greie!

Tung og ganske svart stemning da vi startet ut 
på ny etappe. Vissheten om at den tok over 30 
timer. Han fikk nok en opplevlevelse og noen 
tanker, veterinæren, da han stod oppi bakken 
og såg Åshild starte. De to små tispene hennes, 
som prøvde, men som itte greide å trekke sleden. 
Han såg at hu gikk frem, koblet seg på lina for-
ran bikkjene og ved å dra alt hun greide selv, så 
fikk hu og bikkjene i fellesskap sleden fremover. 
Veterinæren visste at det var igjen 210 km av 
distansen. Åshild fikk gått av seg skuffelsen, og 
ved å bruke all vår kreativitet så fikk vi 2 spannet 
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hennes inn i rytmen til 3 spannet. Det ga litt 
ekstra krefter at en svensk hundekjører  i klassa 
vår kom i retur ned fra fjellet og braut løpet.  Det 
vart itte som tenkt kæssje. Han hadde utrykkt det 
på forhånd at detta var da småtteri.

Tidlig kveld var vi på veg inni «Ingenmannsland». 
Langt vekk fra muligheten til GPS og mobilnett. 
Der ingen visste hvor vi egentlig var, og hvertfall 
itte vi sjøl. Oppover, nedover og bortover. Satte 
spor i ny snø. En andektig følelse. Cilje hadde gitt 
beskjed om at franskmannen også hadde brutt. 
Yippi! Nå var det att bærre oss... 

Dag blir til ny natt. Søvnmangelen gjør at je «ser» 
hus langs løypa. Store bygninger, - lagerhus kæssje. 
Og det er små koselige hus, med lys i vinduene. 
Je «hører» Åshild prate. Spør hva hu sier. 

Ingenting, sier hu.
Jo, det gjorde du!

Nei!
Jo!

Vi legg oss nedpå noen timer på løypa . Tett intil 
et lite bål (vi dræg rundt på en vedsekk må vite)
som gir ro og varme langt inni sjela. Lykkelige 
bikkjer i dekken. Er itte alene i bosoa vår nå. Vi 
«hører» stemmer. Summing av mange stemmer. 
Trivelige stemmer. Kæssje det er juletrefest. 
Je lukker auga og veit itte om je sover eller er 
våken. Hendene mine er uten følelse. Ikke pga. 
kulde. Bare borte. På en god måte mæssom. Vet 
det er «normalt å miste følelsen av kroppsdeler» 
på grunn av mangel på søvn. Je prøver å tenkje 
på hvilke dag det er. Hvor vi er hen og hvor vi 
skal. Orker itte å finne det ut. Natt og dag glir 
over hverandre. Vi er underveis uansett når på 
døgnet det er. Opplever mange og stadig nye 
dager flere ganger hver dag. Kroppen min har 
det vondt. Prøver å fortelle meg at hugu mitt 
itte er bra for seg.  

Åshild ligg som ei dau sild i bosoa si. Det er stille. 
Kjinner det snøger på nesen. Som et melisdryss.
Som æller stanser. Får lyst på boller. Helledusen. 
Nysteikte boller. Bikkjene byner plutselig å bjeffe. 

Je hyler uten å skjønne hvorfor, (skremer mest 
meg sjøl) - og basker meg ut av bosoa. «Ser en 
bjørn» nedi skogen. Har itte en eneste fornuftig 
tanke om at bjørn ligger i hi på denne tida. - Sjøl 
i Sverige. 

Nå lyt je tisse. Gjør et mislykket forsøk på å 
sette meg på huk. Det er som å bøye ei tørrgran. 
Beina har hovnet opp til kabber, så je «står» - og 
tisser, - på buksekanten selvfølgelig. Betyr itte 
no, egentlig, - bortsett fra at detta vil fryse tæl is. 
Legger en handvarmer nedi buksa og det hjelper. 
Ypperlig til rumpetørk! 

Lyden av fuglekvitter høres nedi dalen. Stadig 
sterkere. Je tenkjer at nå kjæm våren og æll små-
fuglen i Sverige hit. Åshild dukker forviret opp av 
bosoa si, og trur våren har kømmi hu og. Mens hu 
driv og talar tull om en drøm om Løvbiff. Det er 
tidlig på mårån.  Normale folk dræg på arbe nå. 
Og er nydusjet og ferdigspist. Mens je sjangler 
i ørska uti skogen her og og har nesten tisse på 
meg. Er så sultin å æt je får itte ned en eneste 
matbit. Har med 100 stk. spesiallaga kjøttboller. 
98 var med hematt. 

Finn automatisk tænnbørsten med bikkjehår og 
kuvom på, og dræg den en runde i snøen. Klukka 
er halv sju og normale folk pusser tenna da. Prøver 
å spytte. Det blir hengende som svart og seig gørr 
på en isete krage. Åshild flirer og anbefaler meg 
minst 45 graders vinkel hvis je skal få no slikt ut 
av munnen. 

«Småfuglen» er et storspann med Alaska Mala-
muter. Kjøreren har fønni ut at kvittring øker 
arbeidslysta på bikkjene, og feier forbi oss i et 
tempo som nesten blåser oss over ende. Og vi 
som akkurat har stablet oss på beina. Vi fikler no 
gæli med ski og staver, isete bindinger, ullvotter 
og borrelås ei stund, i trua om å kaste oss etter 
for å få pæs over fjellet. Spåret har blesi att inna 
vi kjæm etter, og vi bråvakner i kampen med å 
komme fram i vindkasta. Det er godt å itte vara 
skjegget mænn nå, - er nedrime nok læll, både 
bikkjene og vi.  

Foto: Polardistans
Foto: A
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Scooterlivet i Sverige er rare greier. Vi i Norge stabber 
rundt i fjellet på skiene våre, og trur på det «gode 
liv».  Svenskene freser rundt på scooterne sine. Det 
myldrer. Ei mor med to små unger fyker forbi. Itte 
større enn en meter hår seg, dessa onga.  Men det har 
dom lært, - å ligge vannrett på scooteren så den itte 
ska velte i løssnøen. 

Inn i ny natt. Andre spannklasser kommer innpå løypa 
«vår», og det blir en salig blanding av mine og dine 
og helvetes bikkjer i forbipasseringer. Vi føler oss 
nedfløgine og forbigått av digre glupske Malamuter, 
og klorer oss fast som best vi kan. Har itte sett folk på 
lenge og trur vi er aleine i hele verda. Åshild er klein. 
Kvalm. Je truger i henne en bit med banankake som 
hu spyr oppatt. Je står og ser på at hu blir ferdig. Ber 
henne tørke munnen sin med snø og gå videre. Mora 
si med omsorg det.

Visste at sjekkpunktet var en time unna, og at hun 
kunne holdde seg på beina dit. At dette handler om 
blodsukkerfall og er normalt når kroppen er utmattet 
og får for lite næring. Himmelsk å endelig komme på 
sjekkpunkt etter 32 timer ute i ødemarka. God stem-
ning der nå. Bikkjespanna låg som ei skolisse og sov 
i halmen. Lukta tå bål. Fakler. Overtrøtte folk som 
virrer rundt. Hændlerne våre ventet på oss og drog 
bikkjene våre til stolpene våre. Herlighet så godt å 
sjå dem. Nå fækk dom lov å prate ved oss og vi fikk 
høre om vill scooterkjøring i løssnøen, fotografering 
og itte minst, - ælle som hadde brutt løpet. Vart litt 
høge der og da. Over viljen vår til å stå i dette. 

Vi får mer halm og kællvatn, og græv oss et nytt høl 
i snøhaugen. Je ska unne meg en drops fra anorakk 
lomma, men finn bære bråne snø, blaute nøtter og en 
bæta med kuvom. Har drømt om fiskepinner i flere 
timer nå. Dræg en bæta med rå fisk en runde rundt 
nasan for å få er slags erstatning, før je gir den åt bikkja. 

Noen timer senere, - og vi vingler ut på siste runde. 
Tomme i både hugu og beina blir det et slit å karre 
seg oppå fjellet. Sleden setter seg fast i skavler. Hele 
tida og støtt. Bikkjene ligg flate i snøhaugen og dræg. 
Je slutter æller å bli imponert over styrken det er i en 

liten bikkjekropp. Je dytter og banner der je glir bakattover for 
hårt steg. Grøfta av løssnø og skøyteski er en idiotkombinasjon, 
Bestemmer meg at neste investering ska vara felleski, - itte 
tænnlægen,  som fornufta sier. Tenkjer tænnlægen kjæm tæl 
å skjønne det. 

Åshild boblet av glede over å drikke reint vatn fra flaska. Etter 
flere runder med smeltet snø som smaker bål og bikkjemøkk. 
Føler seg som en feier innvendig etter ælt sotvatnet. En rar 
mellomting av en tysker og en svenske dukker opp i snødrevet 
på scooteren sin, og sier han skal vise oss veien. Med et brøl er 
han borte, - Tenkjer itte på at vi minst må ha en rakett i ræva 
hvis vi sku høllt følge. Dessuten, vet vi vægen sjøl, - vi læll.  

Siste kvila rundt bålet vårt. Åshild kvister skråningen for bål-
vørkje, og vi fyrer opp æll rødspriten vår i trua om at vi går 
dobbelt så fort som vi gjør, - å itte treng mer til smelting av 
snø.  At det er att fem timer, itte ni timer. Gjøvik kara byner 
å interessere seg for dama bak seg nå. Hu lufter godt. Artigere 
det enn å flyge framover. Natta er lang, og milene mange på 
slutten.  Naturen står der og vente. Det er stille. Rundt oss. 
Inni oss. Denna gode stillheta. Som gir oss så glede og ro. 
Itteno travelhet. Itteno som haster.  Tankene kæn tenkjes i 
fred. Unødvendige tanker blir borte. Godt å kjinne at hjernen 
blir «ommøblert».  

Batteriene på huguykta mi vil kvælle. Je er så mørkredd at je 
treng lykt midt på dagen, så gleden er høglydt over at lyset i 
horisonten itte er tull. Det er særna! Vi er snart i mål! Over 
siste vannet. I sjumilsfart. Faklene som lyser vegen mot mål. 
Tålmodige arrangører og handlere tæk i mot oss. Har ventet 
lenge. Vi hyler og skriker. Er så glade at anorakken nesten 
sprekker. Åshild er verdensmester! Je kjinner det slik je å. Vi 
har greid det. Vi er i mål! Det er en seier større enn no tittel. I 
klassa for ekstreme tullinger. Tre døgn og elve timer. 

Klokka er tre om natta. Vi er glade, slitne og møkkete. Fulle av 
følelser. Vemodige. En slags avskjed - nå er det over. Sammen 
med en visshet om at nye eventyr venter oss. Bikkjene har vært 
utrolig bra. Hatt appetitt til å spise seg til humør og krefter. 
Nå venter det varme bikkjekasser, og fiskepinner og løvbiff.

Takk Åshild for eventyret som je har fått dele med deg. Uten 
deg så har det itte blitt noe eventyr. Takk Trond og Cilje. Uten 
dere hadde detti gått trått.  
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Litt om Lundqvist Hundeskole: 
Skolen ble startet opp av Torleif Lundqvist for over 
30 år siden, men eies og driftes av Vegard og Ingerid 
Øksnevad og har gjort det i mange år. Torleif  
utviklet et kurskonsept hvor den tidens autoritære tre-
ningsmetoder og kadaverdisiplin, ble erstattet med mer 
positive metoder basert på motivasjon og samarbeid. De 
holder mange ulike kurs med fokus på individuell oppfølging. 

KVELDSKURS  
HOS LUNDQUIST 
HUNDESKOLE

FORFATTER:  TONE BEATE HANSEN 

OG ANN-JONETTE FRIBERG

31.mai var 13 av klubbens medlemmer på kurs hos Lundqvist 
Hundeskole i Rælingen, rett utenfor Oslo. Kurset ble 
arrangert av NSHK lokallag Oslo/Akershus.

Temaene som var satt opp på forhånd var:
1. Språk og adferd (lære mer om signalene hunden gir oss og  
 omgivelsene og hvorfor hunder gjør som de gjør).

2. Aktivisering og treningsteknikk/effektiv hundetrening  
 (hvordan aktivisere hunden din og sørge for at den sti 
 muleres og ikke minst teknikker for å gjøre dette effektivt  
 og enkelt).

Kurset ble holdt av en av eierne av hundeskolen, Vegard 
Øksnevad. Vegard er en erfaren og kunnskapsrik hunde-
mann med god evne til å formidle og engasjere. Dette 
gjorde at vi på tross av 3 effektive timer med en liten 
innlagt pause ikke rakk over alle temaene. Istedenfor ble 
det lagt hovedfokus på Språk og Atferd, mange spørsmål 
fra de tilstede og ikke minst atferd egne hunder gjør som 
det ble snakket noe rundt mulig årsak. Koselig med så 
engasjert gjeng!

Det vil bli fulgt opp med flere kurs utover høsten så følg 
med. Disse er åpne for klubbens medlemmer og det er 
også mulig komme med ønsker om temaer man lurer på.  

Foto: A
nn-Jonette Friberg
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RESULTATER NSHK 
SPESIALUTSTILLING 
26. MAI 2018

DOMMER:  CHRISTINA BJERSTEDT OHLSSON 

6 - 9 Måneder Hannhund
5001 Fjellhundens Linus NO59567/17, 578094100056337, 
13/11/17, E: Jens Fladerer, Hervikvegen 755, 5566 Hervik O: 
Søren Sørensen, Elven Marianne, 2550 Os i Østerdalen 
(Fjellhundens Charlie - Fjellhundens Nora) 6,5 mnd. 
Høgsteld hane. Trevelig hovud. Korrekt bitt. Bra hals og 
overlinje. Åpne vinkler frem + bra bak. Passende ben-
stamme. Litt öpna tassar fram. Ennu grund i brystkorgen. 
Trevelig temparament.
Nr. 2

5002 Working Sheriff Calle NO30472/18, 578097809267841, 
14/11/17, E: Nina Pedersen O: Nina Pedersen, 2350 Nes På 
Hedmarken (NTCH Varghaugens Cosak - Vikerkollen's Rs 
Ia). 7 mnd hanvalp med bra proporsjoner. Trevlig huvud. 
Tångbett. Bra hals og overlinje. Normale vinkler og kropp. 
Bra ben og tassar. Rør seg trävligt. Lite osäkar. Bra pels. 
Nr. 1 HP BIR-valp.

5003 Working Sheriff Cash NO30473/18, 578097809267907, 
14/11/17, E: Nina Pedersen, Duengerhøgda 503, 2350 Nes På 
Hedmarken O: Nina Pedersen, 2350 Nes På Hedmarken 
(N TCH Varghaugens Cosak - Vikerkollen's Rs Ia). 6 mnd 
trevlig helhet. Vakkert huvud och uttrykk. Utmerket hals 
och overlinje. Tilstrekkelige vinkler fram, bra bak. Bra 
kropp, benstamme och utmerkede tassar. Rør seg bra från 
sidan. Litt ustabilt fram og bak. Och tyvärr inten testikler 
nede. Utmerket pels och temperament. 
Nr. 3 

6 - 9 Måneder Tispe
5004 Myra NO59352/17, 28/10/17, E: Saskia Van Es O: Ronny 
Lindkvist, 2822 Bybrua (Kjapp - Skerri). Mycket feminin 
7 mnd tik valp. Bra proporsjoner. Søtt huvud. Korrekt 
bitt. Tilstrekkelig hals. Bra overlinje. Trevliga vinkler och 
kropp. Passende benstomme och tassar. Skulle visa mer 
selvfortroande. Rør seg trevlight. OK Pels. 
Nr. 1

5005 Working Sheriff Cinnamon NO30469/18, 
578097809268019, 14/11/17, E: Kristin Ulen O: Nina Pedersen, 
2350 Nes På Hedmarken (N TCH Varghaugens Cosak - 
Vikerkollen's Rs Ia). 6 mnd tikvalp. Lite lett og luftig. 
Trevelig huvud, litt store ører. Korrekt bitt. Bra hals och 
rygg, litt lang i lenden. Normale vinklar. Tilstrekkelig 
benstomme. Mycket bra tasser. For dagen helt uten pels. 
Rør sig OK for alder. 
Nr. 2

Juniorklasse Hannhund
0001 First One To Everest NO45157/17, 19/06/17, E: Cecilie 
Husebø-Isaksen, Hvamsvegen 5, 2150 Årnes O: Cecilie 
Husebø-Isaksen, Husebø-Isaksen Eirin, 2150 Årnes 
(Snørokks Bock - Piperbakkens Alnitak Ceti). 11 mnd 
maskulin. Bra proporsjoner. Trevelig huvud, bra bett. Bra 
hals och rygg. Bra kropp for alder. Normale vinkler fram, 
lite knappa bak. Tilstrekkelig benstomme, bra tassar. Litt 
lång pels for dagen. Kunne røre seg med litt mer drive. 
Trevlig temperament. 
VG.JK
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0007 Ylajärvis Sbg Sipiri SE47253/2017, 26/07/17, E: Tone 
Beate Hansen, Runar Golimo Simonsen O: Malin Sundin, 
79492 Orsa, Sverige (Snørokks Bock - SE(POLAR)CH 
Ylajärvis Sm Greenhart). Stor hane, 10 mnd. Maskulin. 
Bra proporsjoner. Bra huvud och utrykk. Bra hals over-
linje. Bra bett. Ennu lite grund i brøstkorgen. Bra vinkler 
fram. Litt knapp knevinkel bak. Passende benstomme 
och tasser. Rør seg bra frem, kunne hatt litt mer drive. 
Bra pels. Trevligt temperament. 
Exc.JK 3.JKK

Unghund Klasse Hannhund
0008 Nay-La-Chee's Neza Hrimnir NO34911/17, 
578098100256071, 29/12/16, E: Rikke Bergendahl, Revestien 
17, 2016 Frogner O: Rikke Bergendahl, 2016 Frogner (Zappa 
- Svartedalens Husky Nenana). 14 mnd maskulin. Bra 
proporsjoner. Maskulin huvud, korrekt bett. Bra hals, bra 
overlinje. Bra vinklet, bra benstomme och tassar. Rør seg 
vel. Bra pels. Ennu litt ustabil i front. Trevligt temperament. 
Exc.UK 1.UKK CK

Åpen Klasse Hannhund
0009 Working Sheriff Baffin NO30747/16, 578097809153716, 
23/11/15, E: Tobias Odberg, Elizabeth Odberg O: Nina 
Pedersen, 2350 Nes På Hedmarken (Forstal's Tingenek 
- Vikerkollen's Rs Ia). Maskulin hane. Lite grovt hode, 
tångt bett. Bra hals och overlinje. Passende kropp och 
benstomme, bra tassar. OK pels. Litt mycke halsskinn. 
Rør seg OK
VG.AK 4.AKK

0010 Working Sheriff  B-Pinto  NO30746/16, 
578097809154268, 23/11/15, E: Birgit Bordvik Alhaug, 
Jessnesveien 106, 2315 Hamar O: Nina Pedersen, 2350 Nes 
På Hedmarken (Forstal's Tingenek - Vikerkollen's Rs Ia)
Maskulin hane. Mycket bra proporsjoner. Bra huvud. Lite 
tunne, stora øron. Korrekt bett. Bra hals och overlinje. 
Bra kropp. Bra benstomme. Rør sig utmerkt. Mycket bra 
pels och temperament. 
Exc.AK 1.AKK CK 2.BHK CERT

0011 Salto NO43840/15, 578098100498564, 07/05/15, E: 
Jensen Gunhild, J.R.Wilhelmsenvei 55, 1386 Asker O: Irene 
Borgen, Dufseth Svein, 1482 Nittedal (N TCH Nay-La-
Chee's Lava Goshe - N TCH Ulveheia's Nusse)
3 år. Maskulin. Bra proporsjoner och huvud. Tångt bett. 
Tilstrekkelig hals. Ei helt fast i sin overlinje. Tilstrekkelig 

0002 Ylajärvis Sbg Larix Sibirica SE47251/2017, 26/07/17, 
Grå/Hvit E: Nina Finstad, Sörgårdsvägen 13, 68393 Råda, 
Sverige O: Malin Sundin, 79492 Orsa, Sverige (Snørokks 
Bock - SE(POLAR)CH SE UC Ylajärvis Sm Greenhart). 
10 mnd. Bra proporsjoner. Trevelig huvud. Korrekt bett. 
Bra hals och overlinje. Tilstrekkelig kropp for alder. 
Tilstrekkelig benstomme, bra tassar. Rør seg lite kort bak. 
OK pels. Trevelig temperament. 
VG.JK

0003 Arctic Song's Og Kjetil NO46025/17, 578097809262641, 
13/05/17, E: Rigmor Rønning Myrvang, Gålåsvegen 113, 
2320 Furnes O: Rigmor Rønning Myrvang, Myrvang Per 
Olav, 2320 Furnes (Oliver B. Bumble Av Vargevass - N 
TCH Arctic Song's Goda). 12 mnd maskulin hane. Trevligt 
huvud, tångt bett. Utmerket hals, litt fallende overlinje, 
bra vinkler, benstomme, OK tassar. Rør seg med bra drive. 
Utmerket pels. 
Exc.JK 1.JKK CK

0004 Ylajärvis Hs Blue SE52976/2017, 22/08/17, Sort/Grå/
Hvit E: Malin Sundin Grindal, Näset 2, 79492 Orsa, Sverige 
O: Malin sundi grindal, 79492 Orsa, Sverige (Run Before 
Beauty's Homer - SEUCH NTCH Sally). 9 mnd masku-
lin. Bra proporsjoner. Treveligt huvut. Korrekt bett. Bra 
hals, OK overlinje. Tilstrekkelig kropp for alder. Normale 
vinkler. Rør seg med bra drive ennu lite ustabilt fram. Bra 
pels. Utmerket temperament. 
Exc.JK 2.JKK CK
0005 Born To Be A Tracker NO45163/17, 578098100595711, 
19/06/17, E: Marianne Larsen, Austadveien 325, 3748 Siljan O: 
Cecilie Husebø-Isaksen, Husebø-Isaksen Eirin, 2150 Årnes 
(Snørokks Bock - Piperbakkens Alnitak Ceti). Maskulin 
bra proporsjoner. Vackert huvud och uttrykk. Saksbett, 
saknar p2 øvre høyre. Bra hals och overlinje. Bra kropp 
for alder. OK vinkler. Passende benstomme, bra tassar. 
Litt størende lang pels. Rør seg OK, litt utsabilt fram. 
Trevelig temperament. 
Exc.JK
0006 Volkhov-Iggy Av Traullvarjen NO48328/17, 
578097809268928, 25/06/17, E: Ivar Hordnes, Anne K 
Spangen O: Anne Guri Moum, Harby Jon, 2365 Åsmarka 
(Trap Line Just For Fun Viraq - Redja Av Traullvarjen). 
Maskulin 11 mnd. Bra proporsjoner. Trevelig huvud, litt 
store øron. Korrekt bett. Bra hals og overlinje. Bra kropp 
for alder, normale vinkler, bra benstomme och tassar. Bra 
pels. Rør seg vel, ennu lite ustabilt fram. 
Exc.JK 4.JKK
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kropp, tilstrekkelig vinklet. Bra benstomme och tassar. Grov, lite 
lang pels. Kunne varit fastere i rørelser. 
G.AK

0012 NV-17 Azov Av Nixenspitze NO35074/15, 578098100481324, 
22/02/15, E: Gunn-Trine Basma O: Monica Normanseth, 1866 
Båstad (N UCH NJV-14 NORDJV-14 Siberian Paradise Inbard 
Forester - Surina Eskimoski Domek). 3 år. Maskulin. Något lågsteld 
inntrykk. Lite vel mycket stop. Tjukke velplasserte øron. Kunne 
hatt lite lengre nosparti. Korrekt bett. Lite kort hals, bra overlinje. 
Normala vinkler, bra benstomme utmerkte tassar. Hunne hatt lite 
mer drive. Bra pels kvalitet. 
VG.AK 3.AKK

0013 Kefeus Sokrovishe Grivna FI47506/13, 981098104587422, 
07/10/13, Ulvgrå E: Rikke Bergendahl, Revestien 17, 2016 Frogner 
O: JENNI HASA, 95900 Kolari, Finland (FI CH Kefeus Wolf Moon 
Einstein - Alaskan's Minor Of Anadyr). Fint uttrykk, korrekt bett. 
Bra hals och overlinje. Lite vel rund i brøstkorgen. Normala vin-
kler, passande benstomme. Står och går med lite utover albuer. 
Bra pels kvalitet men pga røyting blir silhouetten utydlig. Trevlig 
temperament. Rør seg for øvrig OK. 
G.AK

9000 Snowstreams Mustela Lutreola SE56769/2012, 14/09/12, 
Svart E: Ylwa Malmberg, Östra Syningevägen 106, 761 91 Norrtälje, 
Sverige, Sverige O: Ylwa Malmberg, 761 91 Norrtälje, Sverige 
(Macadamia Of Jedeye - Snowstreams Tradus Ruficollis). Maskulin 
hane. Fine proporsjoner. Trevlig huvud. Korrekt bett. Tilstrekkelig 
hals, overlinje. Utmerkte vinkler. Bra kropp, passande benstomme. 
Rør seg med herligt drive. Bra pelskvalitet. Velpresenterad, kunne 
varit något sekrare i ringen.
Exc.AK 2.AKK CK

Brukshundklasse Hannhund
0014 Vikerkollen's Te Balder NO41172/13, 578097809173336, 
05/04/13, E: Rigmor Rønning Myrvang, Gålåsvegen 113, 2320 Furnes 
O: Birgit Bordvik Alhaug, 2315 Hamar (Forstal's Tingenek - N TCH 
Vikerkollen's Bb Emira). Altfor stor, 63-64 cm, hane. Trevligt huvud. 
Korrekt bett. Bra hals, öpna vinkler frem, normala bak, benstomme 
och tassar. Altfor rak mellomhand. Bra rygg. Bra pels. Rør sig OK.
0.BK

0015 SE(POLAR)CH Vänervind Attu SE54857/2013, 10/09/13, Grå/
Hvit E: Agneta Hørnlund, Torrsø Sandbekken, 54291 Torrsø, Sverige 
O: Anders Hørnlund, 54291 Torrsø, Sverige (Forstal's Tingenek 
- Vänervind Ajaja). Maskulin hane. Mycket bra proposjoner, OK 
huvud aning tight bitt. Utmerkt hals och overlinje, kropp och 
benstomme, tassar. Utmerkte vinklar. Rør seg med härlig drive. 
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Exc.BK 2.BKK CK

0016 N TCH Ylajärvis Ig Ittoq Jr SE27160/2016, 17/03/16, Grå/Brun 
E: Nina Finstad, Sörgårdsvägen 13, 68393 Råda, Sverige O: Malin 
Sundin, 79492 Orsa, Sverige (Siberian Sleddogs Ittoq - SE(POLAR)
CH Ylajärvis Sm Greenhart)
Maskulin, altfor stor 63 cm hane. Mycket bra proposjoner. OK 
Huvud, aning store øron. Korrekt bett. Mycket bra hals och overlinje. 
Lite åpna vinkler frem, normala bak. Bra benstomme och tassar. 
Rør sig litt kort frem. Pelskvalitet for dagen. Trevlig temperament. 
0.BK

0017 Vikerkollen's Bba Dingo NO47687/09, 578077000066778, 
19/06/09, Brun E: Birgit Bordvik Alhaug, Jessnesveien 106, 2315 
Hamar O: Birgit Bordvik Alhaug, 2315 Hamar (Vikerkollen's Ms 
Blade - Bambi Av Vargevass)
9 år. Bra proposjoner. Trevligt huvud. Korrekt bitt. Bra hals, OK 
overlinje, bra kropp. Bra vinklet fram, aning knapp bak. Kunne 
rørat seg med mer drive. For dagen ikke i beste pels. 
VG.BK

0018 Thor Sønn Av Storm NO31085/14, 578098100351605, 11/12/13, 
E: Toril Wiik Johansen, Sæls Vei 77, 5173 Loddefjord O: Linn Beathe 
Riley, 5229 Kalandseidet (Greentrail Porthos - Suki). Male on the 
bigger side. Masculine. Good proportions. Nice head, even bite. 
Good overlinje. Could have better angulations. Good body, bone 
and feet. Should move with longer stride and more drive. Nice 
temperament. 
VG.BK

0019 SE(POLAR)CH Vänervind Kenai SE49068/2012, 17/07/12, Grå/
Sort E: Agneta Hørnlund, Torrsø Sandbekken, 54291 Torrsø,Sverige 
O: Anders Hørnlund, 54291 Torrsø, Sverige (SE UCH, N UCH, 
S(POLAR)CH Koryak - S(POLAR)CH Vänervinds Frøken Smilla). 
Maskulin. Bra proporsjoner. OK huvud. Korrekt bitt. Kunne hatt 
litt kraftigere underkjeve. Tilstrekkelig hals, bra overlinje, normale 
overlinjer og kropp. Bra benstomme och tasser. Rør sig med bra 
steg. Bra steg trevlig temperament. 
Exc.BK

0020 N TCH Vikerkollen's Dji Leon NO41772/12, 578097809134097, 
22/04/12, E: Rigmor Rønning Myrvang, Gålåsvegen 113, 2320 
Furnes O: Birgit Bordvik Alhaug, 2315 Hamar (N UCH SE N TCH 
Vikerkollen's First Duke Jr - Vikerkollen's Rs Ia). 6 år hane med 
bra proporsjoner. Korrekt huvud, bra bitt. Mycket bra hals och 
overlinje. Bra kropp, bestomme och tassar. Rør seg vel. OK pels. 
Exc.BK 4.BKK CK
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0021 Atim NO46067/13, 578098100427366, 12/05/13, E: 
Irene Borgen, Svein Dufseth O: Irene Borgen, Dufseth 
Svein, 1482 Nittedal (N TCH Nay-La-Chee's Lava Goshe 
- N TCH Ulveheia's Nusse). Hane med bra proporsjoner. 
Trevlig huvud och uttrykk. Aning tynn underkjeve. Mycket 
bra hals och overlinje. Lite platta tasser. Bra pelskvalitet. 
Rør seg med bra drive. Trevelig temperament. 
Exc.BK

0022 T-Rex NO40188/14, 578094100011272, 11/04/14, E: 
Ronny Lindkvist O: Ronny Lindkvist, 2822 Bybrua (Kossack 
- Missi). Maskulin hane. Bra proporsjoner. Trevlig huvud, 
korrekt bett. OK hals, rygg. Normale vinkler, tilstrekklig 
kropp, benstomme, lite platta tassar. Lite grov pels. Rør 
seg med bra drive når han vil, veldig bredsporet.
VG.BK

0023 Wonders Will Never Cease Karim NO43684/15, 
28/04/15, E: Lina Stabbetorp O: Lina Stabbetorp, 1890 
Rakkestad (Trahimus Niklas - Piperbakkens Alnitak Stjerne)
Hane med fine proporsjoner, trevlig huvud, korrekt bitt. 
Utmerket hals och overlinje, bra kropp, normale vinkler, 
bra benstomme och tassar. Bra pels. Rør seg med bra steg. 
Velpresenterad. 
Exc.BK 1.BKK CK 3.BHK R.CERT BIR-Brukshund

0024 Ylajärvis Ht Mitch SE47242/2015, 05/07/15, Mørk Grå 
E: Malin Sundin Grindal, Näset 2, 79492 Orsa, Sverige O: 
Malin sundin, 79492 Orsa, Sverige (SE (POLAR)CH SE UCH 
Ylajärvis Dt Helmer - SE(POLAR)CH Svartedalen Husky 
Tanana). Hane med fine proporsjoner. Passende huvud, 
korrekt bitt. Tilstrekkelig hals och overlinje. Tilstrekkelig 
kropp og vinkler, benstomme och tassar. Bra pels. Rør sig 
med herlig drive. Velpresenterad.
Exc.BK 3.BKK CK

9001 SE UCH SE(POLAR)CH Snowstreams Viola Mirabilis 
S38736/2009, 07/05/09, Svart Og Hvit E: Snowstreams, 
Östra Syningevägen 106, 761 91 Norrtälje, Sverige, Sverige 
O: Ylwa Malmberg, 761 91 Norrtälje, Sverige (Trahimus 
Power - Snowstreams Tradus Ruficollis). 9 år, på den større 
siden. Mycket bra huvud och uttryck. Utmerket hals och 
overlinje. Tilstrekkelig vinklet fram/bak, benstomme och 
tassar. Rør seg med herlig drive. Bra pels. 
Exc.BK

Championklasse Hannhund 
0025 N SE UCH Snowstreams Mustela Eversmannii 
SE56768/2012, 14/09/12, Sort/Hvit E: Ylwa Malmberg, 
Östra Syningevägen 106, 76191 Norrtälje, Sverige O: Ylwa 
Malmberg, 76191 Norrtälje, Sverige (Macadamia Of Jedeye 
- SE UC SE (POLAR)CH Snowstreams Tradus Ruficollis)
Herlig CH hane, herligt huvud och uttrykk. Korrekt bitt, 
overlinje kropp. Bra pels. Velpresenterad.
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIM

Veteranklasse Hannhund
0026 N SE UCH SE(POLAR)CH Snowstreams Inachis 
Io S38734/2009, 19/05/09, Grå/Hvit E: Ylwa Malmberg, 
Östra Syningevägen 106, 76191 Norrtälje, Sverige O: 
Ylwa Malmberg, 76191 Norrtälje, Sverige (N SE UCH 
Snowstreams Tradus Philomelos - SE UC SE (POLAR)
CH Fenrisulven Beyla). 9 år hane med gode proposjoner. 
Bra huvud, korrekt bitt. Utmerket hals och overlinje, 
benstomme och vinkler. Aning flate tasser. Bra pels. Rør 
seg med herlig drive. 
Exc.VETK 1.VETKK CK 4.BHK BIR-veteran

0027 N TCH N SE UCH SE (POLAR)CH Heidiburghs 
Ghost Echo S69244/2006, 752098100325839, 04/11/06, 
Grå/Hvit E: Viggo Jørgensen O: Lars Gustafsson, 79341 
Insjön, Sverige (SE (POLAR)CH SE UCH Trahimus 
Sudden - Unisak's Towa)
12 år. Litt lett, men bra proposjoner. Fint uttrykk. Korrekt 
bitt, litt tunn underlinje. Bra hals och fotsatt sterk 
rygg. Tilstrekkelig kropp, bra benstomme och tassar. 
Velbalancerad. Bra pelskvalitet. Trevlig temperament
VG.VETK 3.VETKK

9002 Nay-La-Chee's Bark NO49259/10, 12/05/10, Sort/ Hvit 
E: Bergendahl, Rikke O: Bergendahl, Rikke, 2016 Frogner 
(Nay-La-Chee's Iver Glipp - Kefeus Naggar Tamsin)
8 år trevlig huvud och uttrykk. Korrekt bitt, hals och over-
linje, vinkler, ben och tassar. Bra kropp, bra pels. Skulle 
vilje ha mer energi i rørelsen. 
Exc.VETK 2.VETKK

Juniorklasse Tispe
0028 Finnemarka Cartmel SE38603/2017, 752098100834208, 
27/05/17, E: Nina Pedersen, Duengerhøgda 503, 2350 Nes På 
Hedmarken O: Christen Rose-Anderssen, 83060 Föllinge,  
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Sverige (Finnemarka Frankel - Finnemarka's Tacoma)
1 år feminin med bra proposjoner. Trevlig huvud och 
uttryck, bett, hals och overlinje. Platta tasser. Bra pels. 
Rør seg med herlig drive
Exc.JK 1.JKK CK 3.BTK

0029 Volga Av Traullvarjen NO48324/17, 25/06/17, E: Anne 
Guri Moum, Onsumvegen 195, 2365 Åsmarka O: Anne Guri 
Moum, Harby Jon, 2365 Åsmarka (Trap Line Just For Fun 
Viraq - Redja Av Traullvarjen)
Feminin tik med fine proposjoner, huvud och uttryck. 
Korrekt bett. Bra hals, overlinje. Bra kropp, vinkler, ben-
stomm och tassar. Utmerkt pels. Rør seg vel. 
Exc.JK 3.JKK

0030 Run Roy's First Stop Gaia NO37413/17, 578097809153805, 
26/02/17, E: Vinnelrød, Gunn-Hilde O: Tømmerås, Roy Arne 
Schjelderup & Tømmerås, Mari Schjelderup, 2318 Hamar 
(Run Roy's I Can Play Amigo - Run Roy's Make Dreams 
Evita). 15 mnd feminine tik. Bra proposjoner, trevlig 
huvud. Korrekt bett, litt tunn underkjeve. Tilstrekkelig 
hals, overlinje. Litt fremskjuten skulder. Tilstrekkelig 
kropp, benstomme och tassar. Bra pels. Rør seg harmonisk. 
Exc.JK

0031 Flying Flags Cali NO45159/17, 19/06/17, E: Tone Beate 
Hansen, Runar Golimo Simonsen O: Cecilie Husebø-
Isaksen, Husebø-Isaksen Eirin, 2150 Årnes (Snørokks 
Bock – Piperbakkens Alnitak Ceti)
Tik med bra proposjoner. Trevlig huvud. Korrekt bett. 
Bra hals, overlinje. Passende kropp, vinkler, benstomme, 
tassar. OK pels for alder. Rør seg harmonisk. 
Exc.JK 2.JKK

0032 Voronja Av Traullvarjen NO48325/17, 578097809262593, 
25/06/17, E: Anne Guri Moum O: Anne Guri Moum, Harby 
Jon, 2365 Åsmarka (Trap Line Just For Fun Viraq - Redja 
Av Traullvarjen). Feminin veldig oseker tik. Trevlig huvud, 
litt store ører. Korrekt bitt, bra hals, overlinje. Passende 
kropp, benstomme och vinkler. Bra tasser. Bra pelskvalitet. 
Usikker i ringen og spenner seg. 
VG.JK 

0033 Ylajärvis Hs Molly SE52970/2017, 752093200038391, 
22/08/17, E: Johnny Blingsdalen O: Malin Sundin, 79492 

Orsa, Sverige (Run Before Beauty's Homer - N TCH SUCH 
Sally). 9 mnd trevlig tik, bra proposjoner. Trevlig huvud. 
Korrekt bitt. Bra hals och overlinje, bra kropp for alder. 
Normale vinkler. Utmerket pels. Rør seg med herlig drive. 
Exc.JK 4.JKK

0034 Ylajärvis Sbg Bibiru SE47255/2017, 26/07/17, Grå/
Hvit E: Malin Sundin Grindal, Näset, 79492 Orsa, Sverige 
O: Malin sundin Grindal, 79492 Orsa, Sverige (Snørokks 
Bock - SE(POLAR)CH Ylajärvis Sm Greenhart)
Ikke møtt

0035 Kavik NO46777/17, 578098100599435, 03/07/17, E: Lene 
Halvorsen O: Lene Halvorsen, 1890 Rakkestad (Vargteam's 
Echo - Huskyville's Honningbarna Taiga)
Ikke møtt 

Åpen Klasse Tispe
0036 Nay-La-Chee's Nateq NO57117/13, 578098100256547, 
04/10/13, E: Rikke Bergendahl, Revestien 17, 2016 Frogner 
O: Rikke Bergendahl, 2016 Frogner (Forstal's Kaniq - Nay-
La-Chee's Vyla Nayak)
Ikke møtt 

0037 Drop A Bombshell Victoria NO43688/15, 
578097809165863, 28/04/15, E: Marianne Larsen, Austadveien 
325, 3748 Siljan O: Lina Stabbetorp, 1890 Rakkestad 
(Trahimus Niklas – Piperbakkens Alnitak Stjerne)
Tik med bra proposjoner, vackert huvud, bra bitt. Utmerket 
hals, overlinje. Bra kropp, vinkler benstomme och tassar. 
Utmerket pels. Rør seg med herlig drive. 
Exc.AK 2.AKK CK

0038 Huskyville's Østmarka Hegre NO36240/16, 
578098100533545, 23/03/16, E: Veronica Strand O: Line 
Marie Løw, 1541 Vestby (N TCH N SE UCH SE (POLAR)CH 
Heidiburghs Ghost Echo - N TCH Rodeløkka's Petruscka)
Feminin. Litt høgstelt og lett. Fint uttrykk. Korrekt bitt. Litt 
tunn underkjeve. Vakker hals, bra overlinje. Tilstrekkelig 
kropp. Tilstrekkeblie vinkler fram, normale bak. Passende 
benstamme. Rør seg litt kort framme. Bra pelskvalitet. 
Trevlig temperament. 
VG.AK
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0039 Ørna Av Ulvhild NO31708/15, 578077000232180, 03/12/14, E: 
Jens Fladerer, Hervikvegen 755, 5566 Hervik O: Kenneth Monsen, 
2967 Lomen (Balto - N TCH Nanouka Av Vargevass). Feminin typ. 
Bra proposjoner. Trevligt huvud. Korrekt bitt. Litt tunn underkjve. 
Utmerket hals. Bra rygg. Litt lange lemmer. Bra vinkler, kropp, 
benstamme og vinkler. Bra pelskvalitet. Rør seg bra fra siden, vrider 
ut både bak og framtassar i bevegelse. Litt platta tasser. 
VG.AK 3.AKK

0040 Hope NO56179/15, 578094100027140, 02/12/15, E: Alexandra 
Mink, Skjeravegen 56, 5729 Modalen O: Alexandra Mink, 5729 
Modalen (Balto - Vikerkollen's Nb Hera)Feminin typ. Bra propor-
sjoner. Trevlig huvud. Underbitt. Tilstrekkelig hals, bra overlinje. 
Tilstrekkelig kropp og vinkler. Passende benstamme, bra tasser. 
Rør seg med bra drive. Ei i beste pels. Trevlig temperament. Pga. 
bittet, premieringen
G.AK

0041 SE UCH Fenrisulven Brynhild SE40053/2014, 17/05/14, Grå/
Hvit E: Ylwa Malmberg, Östra Syningevägen 106, 76191 Norrtälje, 
Sverige O: Lotta och Peter Antoniuson, 78067 Sälen, Sverige 
(Nisstorpets X-Ray - Fenrisulven Snotra). Kraftig tik, bra propo-
sjoner. Bra huvud og uttrykk. Korrekt bitt. Bra hals og overlinje. 
Utmerkede vinkler, bra kropp, benstamme och tassar. Rør seg med 
herlig drive og fremlanda. Bra pels og bra presentert. 
Exc.AK 1.AKK CK 2.BTK R.CERT

0042 Huskyville's Østmarka Grevling NO36238/16, 23/03/16, E: 
Cecilie Husebø-Isaksen, Hvamsvegen 5, 2150 Årnes O: Line Marie 
Løw, 1541 Vestby (N TCH N SE UCH SE (POLAR)CH Heidiburghs 
Ghost Echo - N TCH Rodeløkka's Petruscka). En stor tik, høg-
steld. Trevlig hode og uttrykk. Tångbett. Bra hals, sterk overlinje. 
Tilstrekkelig vinkler. Lite rund i brøstkorgen. Bra benstomme, lite 
platta tassar. Bra pels.Vil ha mer rekkevidde i bevegelse. 
VG.AK 4.AKK

Brukshundklasse Tispe
0043 Vänervind Tigalda SE54855/2013, 10/09/13, Grå/Hvit E: Agneta 
Hørnlund, Torrsø Sandbekken, 54291 Torrsø, Sverige O: Anders 
Hørnlund, 54291 Torrsø, Sverige (Forstal's Tingenek – Vänervind 
Ajaja). Feminin, lett tik. Bra proposjoner. Mildt utrykk. Tight bitt. 
Litt tunn underkjeve. Tilstrekkelig hals, OK overlinje. Tilstrekkelige 
vinkler, litt tunn i kroppen. Passande benstamme, bra tassar. Kunne 
hatt litt mer drive i steget. Bra pelskvalitet. Trevlig temperament. 
VG.BK

H U S K Y B L A D E T

42



0044 N TCH Arctic Song's Goda NO41319/15, 578077000233528, 
03/12/14, E: Rigmor Rønning Myrvang, Gålåsvegen 113, 2320 Furnes 
O: Rune Moen, 2420 Trysil (Lillebror Koda - Arctic Song's Raki). 
Feminin, litt usikker, tik. Bra proposjoner. Trevlig huvud och ut-
trykk. Korrekt bitt. Bra hals och overlijnje. Bra vinklet. Tilstrekkelig 
benstomme, bra tassar. Bra pels. Rør seg med bra drive när hun 
vil, men behøver å bli sekrare derav priset. 
VG.BK

0045 Snowstreams Melitaea Athalia SE44853/2016, 10/07/16, Grå/
Hvit E: Ylwa Malmberg, Östra Syningevägen 106, 76191 Norrtälje, 
Sverige O: Ylwa Malmberg, 76191 Norrtälje, Sverige (N SE UCH 
Snowstreams Tradus Philomelos - SE UCH Fenrisulven Brynhild). 
God konstruerad tik. Bra proposjoner. Korrekt bitt. Utmerket 
hals och overlinje. Velvinkled. Bra benstomme, tassar och pels. 
Rør seg herligt.
Exc.BK 1.BKK CK 1.BTK CERT BIM-brukshund, BIR

0046 Huskyville's Honningbarna Taiga NO50288/14, 578098100454235, 
25/08/14, E: Lene Halvorsen O: Line Marie Løw, 1541 Vestby (Klaus 
- N TCH Huskyville's Apache Honey Dew). Feminin lett tik. OK 
huvud. Knapt saksbitt, litt tunn underkjeve. Bra hals och rygg. 
Lite knappe vinkler frem, OK bak. Lite rund brystkorg. For dagen 
helt avfelt.
VG.BK

0047 Ylajärvis Ht Jessie SE47240/2015, 752098100716042, 05/07/15, 
E: Johnny Blingsdalen O: Malin Sundin, 79492 Orsa, Sverige (SE 
(POLAR)CH SE UCH Ylajärvis Dt Helmer - SE(POLAR)CH 
Svartedalen Husky Tanana)
Feminin tik. Bra proporsjoner. Trevlig huvud och uttrykk. Bra 
bitt. Tilstrekkelig hals och rygg. Normale vinkler, passende kropp. 
Tilstrekkelig benstomme, bra tassar. Rør seg harmonisk. For dagen 
helt avrøytet. 
Exc.BK

0048 Merrill Av Vargevass NO30259/14, 20/11/13, E: Kenneth 
Monsen, Ellestadvegen 333, 2967 Lomen O: Karsten Grønås, 2344 
Ilseng (Kvitten Av Vargevass - Noal Av Vargevass). Stor tik. Bra 
proporsjoner. Kraftig huvud. Bra hals och overlinje. Bra vinkler, 
kropp och benstomme. Lite flate tassar. Rør seg med utadvridde 
baktasser. Går tyvärr i passgang. Trevlig temperament. 
VG.BK
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0049 Ronja NO53302/11, 578077000176960, 26/04/11, 
Grå/Hvit/Brun E: Toril Wiik Johansen, Sæls Vei 77, 5173 
Loddefjord O: Tore Hunskår, 3550 Gol (Albin - Leeloo). 
Feminin tik. Bra proporsjoner. Trevlig huvud. Bra hals 
och overlinje. Normale vinkler. Bra kropp, benstomme 
och tassar. Bra pels. Rør seg vel. 
Exc.BK 3.BKK

0050 N TCH Vikerkollen's Mas Enna NO57047/13, 
578097809167786, 26/10/13, E: Rigmor Rønning Myrvang, 
Gålåsvegen 113, 2320 Furnes O: Birgit Bordvik Alhaug, 
2315 Hamar (Macadamia Of Jedeye - N UCH N TCH 
Vikerkollen's Mos Safran). Feminin tik. Fine proporsjo-
ner. Trevlig huvud och uttrykk. Korrekt bitt. Bra hals och 
overlinje. Bra vinklet + kropp, benstomme och tassar. Bra 
pels. Rør seg med bra drive när hun slapper av. Trenger 
å bli sikrere. 
Exc.BK 4.BKK

0051 SE(POLAR)CH Svartedalen Husky Tanana 
SE32150/2013, 13/05/13, Sort/Hvit E: Malin Sundin Grindal, 
Näset 2, 79492 Orsa, Sverige O: Niklas och Marie olsson, 
11111 Spekeröd, Sverige (N VV-15 SE (POLAR)CH SE UCH 
NV Ylajärvis Vargtass - SE UCH Isdimma Blitzen). Rejel 
tik. Fine proposjoner. Kraftig huvud, korrekt bitt. Bra hals 
och overlinje. Bra kropp, vinkler och benstamme. Anig 
høgt hull. Bra pelskvalitet. 
Exc.BK 2.BKK CK

0052 Vikerkollen's Mas Adrika NO57045/13, 578 
097809167815, 26/10/13, E: Birgit Bordvik Alhaug, 
Jessnesveien 106, 2315 Hamar O: Birgit Bordvik Alhaug, 
2315 Hamar (Macadamia Of Jedeye – N UCH N TCH 
Vikerkollen's Mos Safran)
Feminin tik. Bra huvud och uttrykk. Korrekt bitt, hals. 
Bra kropp, vinkler, benstamme och tassar. Kunne hatt 
litt mer drive och rør seg med utadvridde baktassar. OK 
pels for årstiden. 
VG.BK

Championklasse Tispe
0053 N SE UCH Snowstreams Magnolia Lilliflora 
SE42380/2011, 31/05/11, Brun/Hvit E: Ylwa Malmberg, 
Östra Syningevägen 106, 76191 Norrtälje, Sverige O: 
Ylwa Malmberg, 76191 Norrtälje, Sverige (N SE UCH 
Snowstreams Tradus Philomelos - SE UC SE (POLAR)
CH Fenrisulven Beyla).
Ikke møtt

Veteranklasse Tispe
0054 Awanga's Narnias Lucy S16861/2006, 01/12/05, 
Beige/ Hvit E: Anne Guri Moum, Onsumvegen 195, 2365 
Åsmarka O: Hoffman Jönsson, Caroline, 83080 Hoting, 
Sverige (Vindsnabbe's Blizzard - Awanga's Akira)
12,5 år, fortsatt I herlig kondisjon. Fine proposjoner. Trevlig 
hode. Korrekt bitt. Litt tunn underkjeve. Vakker hals och 
overlinje. Bra vinklet, kropp, benstamme och tassar. Bra 
pels. Rør seg fortfarande med drive. 
Exc.VETK 2.VETKK CK

0055 Run Roy's Make My Day Sol 
NO59114/09, 578077000067637, 18/10/09, Grå/Hvit E: 
Marianne Larsen, Austadveien 325, 3748 Siljan O: Mari 
Schjelderup Tømmerås, 2318 Hamar (Run Roy's Light'n 
Thunder Frost - Run Roy's Sunshine Cinderella). 8,5 år. 
Stor tik. Trevlig hode. Korrekt, men slitent bitt. Bra hals 
og overlinje. Bra kropp, litt åpne vinkler fram, normale 
bak. Bra benstomme. Bra pels. Rør seg litt kort fram. 
Trevlig temperament. 
Exc.VETK 3.VETKK

0056 N TCH Nay-La-Chee's Lava Zima NO44135/10, 
20/04/10, Viltfarget E: Tone Beate Hansen O: Rikke 
Bergendahl, 2016 Frogner (Sepp - Nay-La-Chee's River 
Jenisej). Rejäll tik. Bra proporsjoner. Trivelig hode. Korrekt 
bitt. Bra hals og overlinje. Bra kropp, vinkler, benstamme 
og tassar. Bra pels. Rør seg vel. Trevlig temerament. 
Exc.VET 1.VETKK CK 4.BTK BIM-Veteran

0057 N UCH N TCH Vikerkollen's Mos Safran 17525/07, 
578077000034226, 30/07/07, Gulbrun/Hvit E: Birgit Bordvik 
Alhaug, Jessnesveien 106, 2315 Hamar O: Birgit Bordvik 
Alhaug, 2315 Hamar (N UCH Moritz Av Vargevass - N TCH 
Snilla Av Vargevass). 11 år, feminine. Bra kropp. Trivelig 
hode og utrykk. Bra bitt. Aning long og eftergiven rygg. Bra 
kropp, benstamme og tassar. Normale vinkler. Bra pels. 
Kunn hatt mer energi i bevegelsene. Trivelig temperament. 
Exc.VETK 4.VETKK

Oppdretterklasse
0058 Snowstreams E: Ylwa Malmberg,
En oppdretterklasse med 3 kombinasjoner. Fine, rase-
typiske trekk. Herlige rørelser. Oppdretteren gratuleres 
med resultatet. 
1. OPPDK HP Beste oppdrett
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24. flanke
25. overlår
26. underlår
27. kneledd
28. mellomfot
29. bakre pote
30. hase
31. øyenbrynsbue

Hva resultatene betyr
Grunnbedømmelsen
E  = Excellent (utmerket), rød sløyfe
V  = Very Good (meget god), blå sløyfe
G  = Good (god), gul sløyfe
S = Sufficient (godtagbar), grønn sløyfe
0  = 0.premie (diskvalifisert), grå sløyfe
KIP  = kan ikke premieres, brun sløyfe

Klassene
JK = Junior klasse (9-18mnd)
AUK = Unghund klasse (15-24 mnd)
AK = Åpen klasse (fra 15 mnd)
BK = Brukshundklasse (fra 15mnd for hunder som 
er brukshundpremiert)
CHK = Champion klasse (obligatorisk for hunder som 
er norske utstillings champion som ikke stiller i veteran-
klasse, andre nasjonale champions kan velge om de vil 
delta i CHK eller AK)
VET = veteranklasse (fra 8 år)

Konkurranseklassene JKK, UKK, AKK, BKK, CHKK og 
VETK er åpne for de hundene som har oppnådd Excellent 
i sine respektive klasser. Om under 4 hunder har oppnådd 
Excellent, kan også de som har mottatt Very Good delta 
i konkurranseklasse. 

Del 8: Hundens anatomi

 NKKs Ringsekretærkompendium 2015

1. skalle¹
2. stop
3. neserygg
4. nesebrusk²
5. snutefront
6. snuteparti
7. underkjeve
8. munnvik

9. strupe
10. brystbenspiss
11. skulderledd
12. forbryst
13. skulder
14. overarm
15. underarm

16. albueledd
17. håndledd
18. mellomhånd
19. pote
20. underlinje³
21. brystkasse
22. buklinje
23. lysken

32. ørelapp
33. nakkeknøl
34. hals
35. nakke
36. manke
37. skulderbladstopp
38. overlinje

39. rygg⁴
40. dip
41. lend
42. hoftebensknute
43. sittebensknute
44. kryss
45. haleansats

BHK = Beste hannhund klasse, de hundene fra kon-
kurranseklassene som har oppnådd CK. 
BTK = Beste tispe klasse, de hundene fra konkurran-
seklassene som har oppnådd CK. 

CERT deles ut til den beste hunden i hvert kjønn som ikke 
er norsk utstillingchampion, eller fullcertet. 
R.CERT deles ut til den nest beste hunden i hvert kjønn 
som ikke er norsk utstillingchampion, eller fullcertet.
CACIB tildeles på internasjonale utstillinger til den 
best plasserte hunden i hvert kjønn som ikke stiller i 
Juniorklassen eller veteranklasse.
Nordisk CERT tildeles på nordiske utstillinger.

Øvrige forkortelser
CK = Championkvalitet (deles ut i konkurranse- 
klassene), rosa sløyfe
CERT = Certificat, rød/hvit/blå sløyfe
R.CERT= reserve certificat, lyseblå sløyfe
BIR = Best i rasen, den av 1.BHK og 1.BTK som ansees 
som best, rød og gul sløyfe
BIM = Best i motsatt kjønn, den av 1.BHK og 1.BTK 
som ansees som nr. 2, hvit og grønn sløyfe
NSHK kårer i tillegg BIR og BIM, bruks og BIR og BIM 
veteran, samt BIR og BIM valp. Med egne premieringer.

1. skalleparti | 2. snutespiss | 3. brystets og bukens underside | 4. 6. til 13. brystvirvel

U T G AV E  0 1 / 2 0 1 8

45



ikke konsekvent. Arrangører som ikke viser noen tendens 
til å forsøke å etterkomme klubbens ønsker angående 
dommere har dermed fått nei. 

En del klubber arrangerer utstillinger på samme helg og 
nær hverandre i geografisk utstrekning, da godkjenner 
klubben kun en av arrangørene. Innimellom vil utstillinger 
flyttes av ulike årsaker slik at det likevel blir krasj, men 
da er det utenfor klubbens mulighet til å avvise den ene 
siden den først har blitt godkjent. Dette har blant annet 
skjedd for listen i 2019 da vi har 2 klubber som arrangerer 
i Trøndelag samme dato i september. Det var ikke samme 
dato da disse ble godkjent.

Noen klubber som ikke har hatt med rasen før, eller ikke har 
fått ha den med på noen år kan ha fått ja i 2019 da vi ønsker 
å gi nye arrangører en sjanse til å ha med rasen. Velger de 
gode dommere og helst også har påmeldte hunder så er 
sjansen stor for at de får ja også neste gang. Og omvendt 
(uønskede dommere eller ingen deltagelse). Mange av 
arrangørene er allikevel «gamle travere» som har vist at 
de oftest følger klubbens ønsker angående dommervalg 
og samtidig jevnt over har noen påmeldinger fra rasen. 

NKK har noen klaget over dommervalget på, her kan 
klubben forsøke å påvirke dommervalg men dette er ut-
stillinger vi ikke kan nekte at vår rase er representert på.

De som arrangerer uoffisielle utstillinger (valpeshow, 
matchshow, openshow osv) sier vi alltid ja til da disse 
utstillingene kun er å betrakte som sosialisering og moro, 
ikke noe som potensielt kan føre frem til en tittel enten 
vi snakker om utstillingstitler eller trekktitler.    

Hvert år får klubben noen spørsmål om hvorfor en 
utstilling ikke er på listen over godkjente utstillinger, 
eller hvorfor noen har fått ja. Det kan være flere 
årsaker til dette og vi skal nevne noen av disse her. 

Norsk Siberian Husky Klubb forsøker å fordele 
utstillingene utover hele landet så alle skal ha et 
tilbud. Det kan allikevel se noe skjevfordelt ut da 
enkelte landsdeler har flere utstillinger enn andre. 
Dette er både på grunn av antall utstillinger som 
søker om å ha med rasen og hvor erfaring tilsier 
at folk stiller ut sin siberian husky. De landsdeler 
som det normalt sett har vært svært få som har 
meldt på en siberian husky har derfor i større 
grad fått avslag på sin søknad, men vi har beholdt 
noen utstillinger også i disse områdene slik at 
nye eiere av siberian husky skal ha et tilbud de 
kan benytte seg av om de ønsker.

Noen utstillingsarrangører søker ikke om å få 
med vår rase på utstilling, da vil de heller ikke bli 
vurdert med tanke på dette og disse utstillingene 
vil ikke finnes i listen over utstillinger man kan 
stille rasen. 

Noen utstillingsarrangører har tidligere vist at 
de konsekvent velger dommere utenfor de som 
klubben har satt som ønsket. De siste årene har 
denne listen kun innbefattet at dommeren helst 
skal være nordisk eller fra England, og eventuelt 
rasespesialister fra andre land. Med andre ord ikke 
veldig vanskelig å overholde for de aller fleste. 
Nå har klubben forståelse for at innimellom går 
ikke kabalen opp så dommere fra andre land vil 
bli benyttet, men dette bør da være unntaksvis 

UTSTILLINGER MED  
SIBERIAN HUSKY

ABU-KOMITEEN
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Fra dato Til dato Sted Arrangør

19.01.2019 19.01.2019 Letohallen Norsk Schnauzer Bouvier Klubb - Oslo/Akershus

20.01.2019 20.01.2019 Letohallen Norsk Grand Danois Klubb

15.02.2019 15.02.2019 Bø* Norsk Kennel Klub

16.02.2019 17.02.2019 Bø** Norsk Kennel Klub

16.03.2019 17.03.2019 Kristiansand* Norsk Kennel Klub

06.04.2019 07.04.2019 Hordaland** Norsk Kennel Klub

27.04.2019 27.04.2019 Letohallen Norsk Berner Sennenhundklubb

27.04.2019 27.04.2019 Kvalsund Flerbrukshall Hammerfest Og Omegn Hundeklubb

27.04.2019 27.04.2019 Fagernes Norsk Polarhundklubb

28.04.2019 28.04.2019 Dal/Letohallen Norsk Dobermann Klub

28.04.2019 28.04.2019 Kvalsund Flerbrukshall Vest-Finnmark Fuglehundklubb

04.05.2019 04.05.2019 Ålesund* Norsk Kennel Klub

05.05.2019 05.05.2019 Ålesund** Norsk Kennel Klub

25.05.2019 25.05.2019 Tromsø Tromsø Hundeklubb

25.05.2019 25.05.2019 Østlandet* Norsk Siberian Husky Klubb

26.05.2019 26.05.2019 Tromsø* Norsk Kennel Klub - Troms/Finnmark

01.06.2019 02.06.2019 Melsomvik** Norsk Kennel Klub

08.06.2019 08.06.2019 Sanda, Bø I Telemark Norsk Chow Chow Klubb

09.06.2019 09.06.2019 Sanda, Bø I Telemark Norsk Chow Chow Klubb - Østland Vest

21.06.2019 22.06.2019 Kirkenes Kirkenes Og Omegn Hundeklubb

29.06.2019 30.06.2019 Trondheim* Norsk Kennel Klub

06.07.2019 06.07.2019 Leirfjord Ytre Helgeland Hundeklubb

07.07.2019 07.07.2019 Leirfjord Alstahaug Jeger Og Fiske Forrening

20.07.2019 20.07.2019 Vålerbanen Norsk Eurasierklubb

21.07.2019 21.07.2019 Vålerbanen Norsk Eurasierklubb - Østlandet

03.08.2019 04.08.2019 Fauske* Norsk Kennel Klub

10.08.2019 10.08.2019 Mosjøen Vefsn Hundeklubb

10.08.2019 10.08.2019 Letohallen Norsk Dalmatiner Klubb

11.08.2019 11.08.2019 Letohallen Norsk Dalmatiner Klubb - Gruppe Oslofjord Vest

17.08.2019 18.08.2019 Lillehammer* Norsk Kennel Klub

24.08.2019 24.08.2019 Tromsø Tromsø Hundeklubb

25.08.2019 25.08.2019 Tromsø Norsk Dalmatiner Klubb - Gruppe Nord

25.08.2019 25.08.2019 Sanda, Bø I Telemark Norsk Chow Chow Klubb - Rogaland

25.08.2019 25.08.2019 Kristiansand Norsk Terrier Klub - Agder

07.09.2019 07.09.2019 Oppdal Gauldal Hundeklubb

08.09.2019 08.09.2019 Oppdal Oppdal Hundeklubb

14.09.2019 15.09.2019 Rogaland* Norsk Kennel Klub - Rogaland

21.09.2019 21.09.2019 Sortland Sortland Hundeklubb

21.09.2019 21.09.2019 Stjørdal Norsk Chow Chow Klubb - Midt-Norge

21.09.2019 21.09.2019 Trondheim Norsk Polarhundklubb - Midt-Norge

22.09.2019 22.09.2019 Sortland Bjerkvik Hundeklubb

28.09.2019 29.09.2019 Bergen Bergens Selskaps- Og Brukshundklubb

05.10.2019 06.10.2019 Harstad** Norsk Kennel Klub

02.11.2019 03.11.2019 Kongsberg Kongsberg Hundeklubb

09.11.2019 10.11.2019 Stord Fitjar - Stord Hundeklubb

15.11.2019 15.11.2019 Lillestrøm** Norsk Kennel Klub

16.11.2019 17.11.2019 Lillestrøm* Norsk Kennel Klub

* STOR CERT,  DET TE ER INTERNASJONALE UTSTILLINGER NÅR NKK ER ARRANGØR,  HER DELES DET OGSÅ UT CACIB  

** NORDISK UTSTILLING HER DELES DET UT NORDISK CERT,  IKKE VANLIG NASJONALE CERT (HVERKEN STORT ELLER LITE) 

ALLE DE ANDRE UTSTILLINGENE DELES DET UT NASJONALT LITE CERT PÅ.    



hunder. Det kan bli en veldig vanskelig vurdering og det er 
dessverre ikke alltid hundenes velferd som kommer først.

I blant havner hunder hos omplasseringsforeninger og 
omplasseres til hvem som helst som viser interesse eller 
åpner lommeboka. Selv for meritterte rasehunder kan den 
beste beslutningen være å la hele flokken bli avlivet, samlet.

En død hund lider ikke. Men en hund som har levd hele 
sitt liv utendørs i en flokk sammen med et fåtall men-
nesker skal ikke være nødt til å sitte innendørs i et bur i 
flere måneder (år?) for å «rehabiliteres» til selskapshund. 
Den bør omplasseres i flokk til likesinnede hjem der de 
får fortsette å jobbe, eller avlives.

Når noen dør så later mange som om de var bedre venn 
med den avdøde enn de i virkeligheten var. Noen tar kan-
skje sjansen på å få tak i hunder eller utstyr fra dødsboet 
til tross for at de mens kenneleieren levde, ikke likte 
verken eieren eller hundene, eller ville befatte seg med 
den blodslinjen. Det her er saker som ens etterkommere, 
som kanskje overhode ikke er inne i hundeverdenen, ikke 
vet noe om.

Har skrevet «hundetestamente». I mitt tilfelle skulle 
det vært ødeleggende for mitt livsverk om en forening 
for omplassering av dyr eller raseklubben hadde fått noen 
som helst innflytelse over mine hunders framtid. Så jeg har 
skrevet et «hundetestamente», en liste over de hundene 
som jeg eier i dag (den oppdateres regelmessig) og hvor 
jeg vil at de skal få bo om det hender meg noe. Jeg har 
også skrevet at jeg vil at noen av mine hunder skal avlives, 
for det er det beste alternativet for dem.

Mine pårørende skal ikke behøve å ta de vanskelige 
beslutningene. Ansvaret hviler på meg som eier, også 
etter min død.

Når noen dør så blir alt igjen. Og som hundeeier 
har man ansvar for at ens hunder har det bra så 
lenge men selv (og de) lever. Men alt for få har en 
katastrofeplan, eller noen tanke om hva som kan 
hende med ens egne hunder om man dør. Særlig om 
det skjer helt uventet og «midt i livet».

For å forenkle prosessen og få til en rask om-
plassering bør alle hundeeiere lage en liste over 
sine hunder, hvilke personer som er betrodd å ta 
avgjørelser om hundene og hva man ønsker skal 
skje med dem. Skriv altså et «hundetestamente». 
For alt kan hende, og det kan gå fort!

Om man vil så kan man til og med gjøre en vur-
dering av hunden og skrive det som bilag i det 
riktige testamentet så det ikke blir noen uklarheter 
rundt verdifastsettelse og arv. 

Når en stor kennel blir uten eier på grunn av 
dødsfall blir ofte Mattilsynet og politiet koblet 
inn. De bør kontakte raseklubben (eller den lokale 
trekkhundklubben om det gjelder trekkhunder) 
så hundene får en så god sjanse som mulig til å 
få nye passende hjem.

En usikker framtid. Men mange hunder møter 
en veldig usikker framtid. En hund anses som en 
gjenstand og eies etter et dødsfall av dødsboet, 
dersom eierskapet kan dokumenteres, og det er 
ikke alltid det enkleste. Skriv derfor alltid kjøpe-, 
fôr- eller låneavtale!

Handler det bare om enkelte hunder så blir det 
nok som oftest omplassering innen familien, 
eller avliving. Men når det kommer til riktig 
store kenneler så kan det bli komplisert. Det er 
ikke lett å raskt få omplassert et tosifret antall 

NEI, MAN FÅR IKKE TA MED 
SEG HUNDEN INN I HIMMELEN

FORFAT TER:  MALIN SUNDIN GRINDAL,  YALAJÄRVIS KENNEL,  S IBERIAN HUSKY

OVERSAT T:  TORA KLEVEN
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Dogs4all på Lillestrøm, 16.- 18. november 2018
Velkommen til NSHKs stand på Dogs4All. På standen 
har vi hunder, hundeutstyr og folk med trekkhunder-
faring, som deler sine erfaringer med alle som måtte 
komme forbi. Vi vil også arrangere hundekjøring både 
lørdag og søndag for publikum utenfor inngangen.

Syningen på Gol, 30. november - 2. desember 2018
Sosial treningssamling i et område med sannsynlighet 
for tidlig snø. For mange er dette sesongens første 
tur med slede, pulk eller snørekjøring. Her er det 
kun turer og sosialt samvær med likesinnede som 
står i fokus, ingen tidtaking eller faste tidsskjemaer. 
Ta med utstyr som er nødvendig for kortere eller 
lengre turer i fjellet.

Dørstokkmila, 13. januar 2019
Løpet har siden starten i 2012 foregått på Hamar hun-
dekjørerarena i regi av Norsk Siberian Husky Klubbs 
lokallag Oslo og Akershus. Her kjøres sprintdistan-
ser opp til 8-spann, samt mellomdistanse for 6 og 8 
spann. Formålet er å ha et "lavterskel" arrangement 
for alle som vil prøve seg på løp. Løpet arrangeres i 
regi av lokallag Oslo- og Akershus, og forutsetter at 
nok personer påtar seg å arrangere løpet.

Vintersamling på Grimsbu, 22. – 24. februar 2019
Den årlige begivenheten der klubben arrangerer løp 
for siberian husky-kjørere. Man konkurrerer over to 
dager, med både sprintløp (7-22 km) og mellomdis-
tanseløp (40-50 km). I tillegg har man uhøytidelige 

konkurranser som Rekruttløp (alle hunderaser også 
for «ikke medlemmer») og barneløp. Vintersamlingen 
har både et viktig sosialt og sportslig aspekt.

Camp Villmark, 26. – 28. april 2019
NSHK har hatt egen stand på denne messen i flere år. 
På standen har vi hunder, hundeutstyr og folk med 
trekkhunderfaring, som deler sine erfaringer med alle 
som måtte komme forbi.

NSHKs spesialutstilling, 25. mai 2019 på Åstjern, 
Brandbu
I mai arrangerer vi spesialutstilling for siberian husky, 
der klubbens medlemmer oppfordres til å delta med 
sine flotte hunder. Dommer er Arild Berget.

Årsmøte 26. mai 2019 på Åstjern, Brandbu
Klubbens øverste styrende organ. Forslag fra medlem-
mene må være styret i hende/poststemplet senest 5 
uker før møtedato.

Høstsamling på barmark, 4.- 6. oktober 2019
Høstsamling på barmark: Her møtes man til et sosialt 
og uhøytidelig treff i begynnelsen av treningsseson-
gen. Vognløp, snørekjøring med sykkel, hundetre-
ning, bikkjeprat, foredrag og sosialt samvær står på 
programmet.

Sjekk www.siberian-husky.net for fullstendige invita-
sjoner med utfyllende informasjon

NORSK SIBERIAN HUSKY 
KLUBBS SAMLINGER OG  
ANDRE AKTIVITETER

H U S K Y B L A D E T
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Retningslinjer for hundehold på norsk  
siberian husky klubbs samlinger:

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.

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 vintersamlingens 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.

Vis hensyn. Ta hensyn til samlingens naboer, 
grunneiere og ikke minst andre klubbmed-
lemmer. NSHK ønsker å bli oppfattet som 
en inkluderende klubb, og som generelt er 
godt likt de steder vi gjester.

Husdyr/beitedyr. På samlinger som blir 
avholdt på et slikt tidspunkt hvor det kan 
være fare for at bufe og/eller husdyr er på 
beite (eller lignende) skal hundene oppstalles 
forsvarlig enten på kjetting eller wire når de 
ikke er under tilsyn. Dette gjelder spesielt på 
spesialutstillingen som arrangeres om våren, 
og på høstsamlingen.
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Styrer og komiteer

Styret i NSHK består av ledere, nestleder, kasserer, sekretær, administrasjon/mediaansvarlig 
og lederne av redaksjons-, sports-, ABU- og arrangementskomiteen

Styre
Leder: Sigmund Alhaug   481 95 758  sigmundalhaug60@gmail.com
Nestleder: Terje Frode Bakke  911 66 476    frode@isslottet.com
Sekretær: Anne Spangen   926 36 346  anne.spangen@gmail.com
Kasserer: Saskia van Es   913 79 931  saskia_ve90@hotmail.com
Adm/media: Ubesatt    
Redaktør: Ubesatt    
Sportskomiteen: Line Løw  928 21 979  line.low@medisin.uio.no
ABU-komiteen: Cecilie Husebø-Isaksen  975 59 664  mirosiberian@gmail.com
Arr-komiteen: Ubesatt

Komiteer 
Redaksjonskomiteen: 
Stoff til HUSKYBLADET sendes til redaksjonen:    huskybladet@gmail.com
L Ubesatt   
M Anne-Katrine Kroken   943 75 596  anka68@gmail.com
M Johanne Sundby   905 58 704  johanne.sundby@medisin.uio.no
M Toril Wiik Johansen   902 83 977  7mhusky@gmail.com
M Nina Finstad   +46 702 76 62 54 fredrik_finstad@hotmail.com

Webredaktør: Rikke Bergendahl  957 52 054  ri--ber@online.no
Webmaster: Runar G. Simonsen  957 52 054  webmaster@siberian-husky.net

Sportskomiteen:
L Line Løw    928 21 979  line.low@medisin.uio.no
M Atle Eikevik   952 81 077  atle@stjernebygg.as
M Catrine Kristoffersen   414 25 674  cathrine.kristoffersen@hotmail.no
M Jo Arne Brustugun   950 26 296  joarne-b@online.no
M Marte K. Rotefoss   415 16 130  rotefoss@gmail.com
M Morten Bjørgvik   960 19 525  morbjorgvik@gmail.com
M Runar G. Simonsen (resultatlister/datatekniske) 957 52 054  webmaster@siberian-husky.net

Avls-, bruks- og utstillingskomiteen (ABU) 
L Cecilie Husebø-Isaksen   975 59 664  mirosiberian@gmail.com
M Birgit Alhaug   905 39 766  kaasia@online.no
M Ubesatt    
M Bodil Margrethe Dyhre   901 93 174  bodildyhre@gmail.com
M Anita Engebakken-Fjell   938 03 809  anitahe@snofrost.net
M Rikke Bergendahl   416 08 811  ri--ber@online.no
M Tone Beate Hansen   416 00 213  tone.b.hansen@gmail.com
M Tora Kleven (trekkhundprøver)  62 59 84 26  vjorg@online.no
V Hågen Bjørgum valpeformidler  951 01 034  valpeformidler@siberian-husky.net

Arrangementskomiteen
L Ubesatt   
M Per Olav Myrvang   959 80 966  perolav1970@gmail.com
M Camilla Kerler-Günther   481 95 758  kaasia@online.no
M Jon Bakke    926 27 600  finse1222@hotmail.com
M Alexandra Mink   941 90 453  alex.mink@hotmail.com
M Veronika Olijnyk   415 08 778  veronikaolijnyk@gmail.com 
M André Yssenmoen   977 29 662  andreyssenmoen@hotmail.com

Revisor: Trond Hafel   416 44 710  tro-haf@online.no
Irene Borgen (vara)   922 98 605  ibo@zacco.no

Valgkomiteen
M Lene Halvorsen   932 17 457  shsarek@hotmail.com
M Stine Oppegaard   908 59 638  stine.oppegaard@gmail.com
M Svein Erik Teslo   974 78 544            svein.erik.teslo@elverum.kommune.no
V Marius Wæhle   950 63 463  mar1991@gmail.com

Medlemspriser NSHK fom 01.01.2018 

(*inkl 220 kr til NKK)
Hovedmedlem* ......................................................kr 570,

Husstandsmedlem med eget medlemsnr ........50,-

Nytt medlem* ............................................................ 470,-

Juniormedlem* ......................................................... 440,-

Abonnement Huskybladet .................................... 250,-

Annonsepris: Sort/hvit         Farge:
1/1 side ...............................................1000,-            1500,-

1/2 side  ...............................................  750,-             1000,-

1/4 side ................................................  500,-               700,-

Kennelannonse blad/nett pr år kr. 250/150

Informasjon og korrespondanse til 
styret, kontakt Anne Spangen 
post@siberian-husky-net

Medlemsregistreringer, adresse-
forandringer 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-adres-
se 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 om-
plassering 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 tilgjengelige valper finnes på klubbens 
egne nettsider fremfor å måtte lete rundt 
på finn.no, nettsider, Facebook mm.

Kjøp/salg av valper:  
Valpeformidler: Hågen Bjørgum 
74 82 70 98/951 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 
adresse blir registrert.

Nye medlemmer får forrige blad(dersom 
fortsatt tilgjengelig) sammen med det 
nyeste bladet ved ordinær utsending. Vi 
har dessverre ikke kapasitet til å sende ut 
Huskybladet utenom de faste utsending- 
ene. 4 ganger pr år.

Eldre blader vil så langt lageret rekker også 
være tilgjengelig på klubbens samlinger 
i tillegg til Dogs4All og Camp Villmark i 
Lillestrøm.

Ansvarlig utgiver
Norsk Siberian Husky Klubb
Org.nr: 898611752
Postgirokonto 0530 2347060
IBAN: NO79 0530 2347 060
SWIFT/BIC: DNBANOKK

Opplag: 650 eksemplarer

www.siberian-husky.net

Design: Oda Ramsdal 

Foto forside/bakside:  
Barduss og Limpopo av  
Oda Ramsdal



Første bilde er av Duro kort tid før start på årets Trappers Trail. Dette er det lengste 
hundeløpet på Svalbard på 70km fordelt på 2 dager. Det tredje bilde er av Duro og Blue 
fra 7mountains husky etter målgang den første dagen.

TRAPPERS 
TRAIL

Foto: T
herese Berger

Foto: T
herese Berger
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Stine Oppegaard
Henriks v 2
NO-0768 Oslo
Norge/Norway

Bladretur/Adresseendring:


