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Hun har vært med som passasjer 
lenge og fått kjørt litt selv i enkle 
partier med far som passasjer. Nå 
var tiden inne for å dra ut i sporet 
alene. 
 
Vi kom på parkeringsplassen for utfarts-
terrenget på søndag formiddag. Der var 
det allerede mange biler, og familier som 
skulle på årets første skitur. Førstegangs-
kjøreren ble litt blek om nebbet og sjel-
dent lite snakkesalig. Hun skulle få kjøre 
den splitter nye Troll sleden. Linesettet ble 
lagt ut foran sleden, noe ballast ble lagt 
nedi og hundene tatt ut fra hengeren. 
«Hva gjør jeg hvis jeg treffer løshunder?» 
og «hva om det går småunger i sporet?» 
Hun ble tydelig litt nervøs. Hun fikk be-
skjed om å ta det rolig, og fire av de mest 
erfarne hundene ble satt i spannet. 
 
Far løsnet sikkerhetsknuten og i veg bar 
det over parkeringsplassen og inn på spo-
ret. Borte ble de, og må innrømme at far 
også var litt spent på hvordan dette skulle 
gå. Blir litt av en ilddåp når det ferdes så 
mye folk og hunder, men god og bratt 
læringskurve har vel aldri skadet noen. 
 
De hundene som ikke fikk være med 
holdt et forferdelig leven i hundehengeren 
når de fikk se kompisene dra i veg uten å 
få være med. De ble derfor med på skitur 
med mor og far. 
 
Etter noen kilometer møtte vi første-
gangskjøreren på tur tilbake. Gliset gikk 

nesten helt rundt på henne. Turen hadde 
gått fint. Ingen problemer med møtene 
hunder og skiturister. Å snu spannet had-
de også gått helt greit så hun var ikke så 
lite stolt. Vi på ski snudde også og satte 
nesen tilbake mot bilen. Der hadde den 
unge hundekjøreren kommet frem og var 
klar til å gi hundene en liten snack etter 
sine første 12 km alene. 
 
Så nå har far enda ei datter som er bitt av 
basillen. Det blir vel snart krangling om 
hvem som skal ut å kjøre. ■ 
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Mottar du e-post fra NSHK? 
Om du ikke gjør det, har du ikke korrekt e-
post-adresse registrert i medlemsregisteret 
hos NKK. Du må selv endre den ved å gå inn 
på www.nkk.no, Min side. NSHK sender av 
og til ut e-post medlemmene, basert på e-
post adresser som ligger i databasen hos 
NKK, men får fortsatt en del feilmeldinger. 
Ta kontakt med NKK om du trenger hjelp til 
å endre e-post-adressen din. 

lem med ansvar for messer, medlems-
registrering og media, og overtar leder-
trøyen etter Lina Stabbetorp. 
 
Mye har blitt gjort de siste årene, med 
dommerkonferanse, trekkhundregel-
verk, rasekompendium, RAS, bare for 
å nevne noen av sakene vi har jobbet 
med, men arbeidet og utfordringene 
fortsetter. Jeg ønsker også årets nye 
styre- og komitemedlemmer velkom-
men, og ser frem til ett godt samarbeid. 
 
Vi er en raseklubb, med ansvaret for å 
bevare rasen siberian husky som en 
brukshund. Uansett om man har en 
eller tretti hunder, kan vi alle bidra 
med noe. Start lokalt, bli kjent med 
andre huskyeiere, lag felles turer, lær av 
hverandre og del på kunnskapen, slik 
at vi kan engasjere medlemmer og de-
res hunder over hele Norge. 
 
Vil også minne om at man ikke må ha 
ett offisielt verv for å kunne bidra. 
Send inn stoff og bilder til Huskybla-
det, hjelp til på samlinger, messer eller 
delta i ett lokallag. 
 
Oslo, 19. juli 2017 
Stine Oppegaard 

Kjære alle medlemmer, 
 
Det er med blandede følelser jeg nå 
skal sende Huskybladet til trykk. Det 
siste bladet jeg har redigert, siden jeg 
etter årsmøtet i 2012 forsiktig uttalte at 
jeg kunne forsøke å hjelpe til. Fem år 
og 17 blader ble det. Mange hundre 
timers redigering, men dette siste bla-
det har vært ekstra utfordrende å få til, 
mange måneder på etterskudd. Har til 
og med vært redigert to ganger, fordi 
hele dokumentet kræsjet noen timer 
før oversending til trykkeriet. 
 
Nå overtar den nye redaksjon stafett-
pinnen. Jeg ønsker dem lykke til, og 
gleder meg til å se resultatet etter at nye 
krefter trår til, og takker samtidig den 
avtroppende redaksjonen for deres 
innsats og arbeid med Huskybladet. 
 
Jeg vil også benytte anledningen til å 
takke av alle de som i lang tid har gjort 
en kjempeinnsats i styret og komiteer, 
og håpe vi også i fremtiden vil få gle-
den av å se dem tilbake i andre verv 
for klubben. 
 
Det er også med blandede følelser jeg 
nå avslutter min karriere som redigerer 
av Huskybladet, i tillegg til styremed-

Lederens hjørne 

Fra klubbens vintersamling på Grimsbu. 
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Da er vi i gang igjen med et nytt Huskyblad, og vi kan en-
delig presentere Rasespesifikke avlsstrategier for Siberian 
Husky (RAS). Dette har vært et langvarig arbeid som blant 
annet baserer seg på Helseundersøkelsen som vi mottok 
senhøsten 2016. Både RAS og Helseundersøkelsen er lagt 
ut på klubbens hjemmesider. 
 
Hva er RAS? Det er Norsk Kennel Klubb (NKK) som har 
det overordnede ansvar for hundeavl i Norge. Forvalt-
ningen av den enkelte rase er delegert til raseklubbene. 
NKK ga i 2013 alle raseklubbene i oppdrag å utarbeide ra-
sespesifikke avlsstrategier (RAS). RAS skal bygge på NKK 
sine avlsstrategier og etiske grunnregler for avl og oppdrett, 
og videreføres og konkretiseres for den aktuelle rasen. 
 
Målsettingen til NKK er: Funksjonsfriske hunder med ra-
setypisk konstruksjon og mentalitet, som kan leve lange og 
lykkelige liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.  
 
Norsk Kennel Klubb skriver blant annet dette om RAS på 
sine nettsider: «I 2012 startet NKK arbeidet for at alle raser 
skal få sin egen skriftlige avlsstrategi. Raseklubbene sitter 
inne med mye informasjon, og de har fått i oppdrag å utar-
beide RAS for sin(e) rase(r). Dette er et stort stykke arbeid 
for å samle den kompetansen som finnes om de forskjellige 
rasene og gjøre avlsarbeidet enda bedre. Dokumentet skal 
si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som å define-
re avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial. 
 
RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklub-
bene har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn 
hundeavl også i fremtiden. Målsetninger og beskrivelse av 
hvordan målene skal nås er en viktig del av RAS. Vi håper 
og tror at dette kan bli et levende dokument som oppdrette-
re vil bruke aktivt i avlsarbeidet. RAS vil fortløpende være 
tilgjengelig på nettsiden etter hvert som de ferdigstilles.» 
 
De forskjellige raseklubbene har hatt ulik tilnærming til å 
utarbeide RAS. Noen har diskutert det på egne avlssemina-
rer, og noen har gjort som oss og satt ned en egen arbeids-
gruppe med folk fra og utenfor styret. Arbeidsgruppa har 
så presentert et forslag for styret, og med noen endringer 
har dette blitt vedtatt. Deretter har styret sendt RAS til 
NKK for godkjenning. Det mest ideelle er jo å involvere 
flest mulig medlemmer i form av møter, og eventuelt hø-
ringer. Men ettersom vi var så langt på overtid med å få 
ferdigstilt RAS, valgte vi å ikke gjøre det denne gangen. 
 
Klubben fikk for øvrig meget gode tilbakemeldinger på vår 
RAS, og jeg tillater meg å gjengi noe av det. Blant annet 
skrev NKK`s avlskonsulent dette til oss: «Tusen takk for et 
flott RAS for siberian husky. Dokumentet er av gjennom-
gående høy kvalitet. Dere gjør fornuftige vurderinger og 
viser stor faglig forståelse. Det er svært positivt at dere har 
fokus på funksjonelle, sunne hunder. ------ Veldig bra skre-
vet om «mål og strategi» i populasjonskapittelet. ---- Kapit-
telet om eksteriør: Det dere skriver i dette avsnittet er utro-
lig bra. Veldig nyttig informasjon, og noe det er viktig å 
være bevisst på. Bra! --- Dere har en fantastisk sunn rase og 
det skal dere være stolte av». 
 
Bevare rasen 
Det diskuteres stadig i siberianmiljøet om rasen, eksteriøret, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVITASJON TIL HØSTSAMLING 
 
 

6. - 8. oktober 2017 
Sataslåtten Camping, Ål i Hallingdal 

 

Foreløpig program, se våre nettsider for oppdateringer 
 
Oppmøte fredag ettermiddag for felles grilling og kan-
skje et foredrag. Løp på lørdagen og felles grilling/
middag. Mulighet for valpeshow på søndagen. 
 
I dette området finnes der også mange grusveier som egner 
seg til hundekjøring, bl.a. sløyfa som vi skal bruke til Hus-
kysprinten. Campingplassen har store arealer med god 
plass til hundene. 
 
Bestilling av overnatting på Sataslåtten camping 
Telefon: 32085592 eller mobil: 48128515 
E-post: sataslatten.camping@gmail.com 
NB Ta med kontanter, de har ikke bankterminal 
 
Alternativ overnattingsmulighet  
Overnatting på Enok hytter bestilles direkte på mail til 
Gunnhild og Gunnar Nilsen, mail: gunnar@newlife.no. 

Retningslinjer for hundehold 
på NSHKs samlinger 

 
 
Nattlig støy 
Alle hunder skal legges i bil eller hundekasse mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. 
Det finnes dog et unntak: Hunder som skal delta på 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. 
 
Hilsing 
Forhør deg alltid med hunden(e)s eier før du lar dine hunder hilse på andres 
hunder på kjetting. Dette på grunn av mulig smitte av sykdommer 
(kennelhoste spesielt), lus etc. 
 
Husdyr/beitedyr 
På samlinger som blir avholdt på et slikt tidspunkt hvor det kan være fare for 
at bufe og/eller husdyr er på beite (eller lignende) skal hundene oppstalles 
forsvarlig enten på kjetting eller wire når de ikke er under tilsyn. Dette gjelder 
spesielt på spesialutstillingen som arrangeres om våren, og på høstsamlingen. 
 
Vis hensyn 
Ta hensyn til samlingens naboer, grunneiere og ikke minst andre 
klubbmedlemmer. NSHK ønsker å bli oppfattet som en inkluderende klubb, og 
som generelt er godt likt de steder vi gjester. 
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bruksprøver osv., og det er i utgangs-
punktet positivt. Men jeg tror det er 
nødvendig å minne om hva som er en 
rasehundklubbs viktigste oppgave, og 
det kan ikke gjentas for ofte. Rase-
hundklubbene skal bevare rasene i 
henhold til rasenes opprinnelige bruks-
området. (Og derfor er både rasekom-
pendiet og RAS viktige dokumenter.) 
Derfor er rasehundklubbene gitt et 
mandat av Norsk Kennel Klubb i 
Raseforvaltningsdokumentet vedtatt 
av Hovedstyret den 20.02.13, til å 
iverksette tiltak for nettopp dette. Det 
er derfor viktig å kjenne til rasenes 
opprinnelse og historie.  
 
For å si det med Johan B. Steens ord 
fra 1969 i en av hans mange bøker: 
«Ved å kjenne litt til rasenes bakgrunn 
ser man sin egen hund i et slags kultur-
historisk relieff, og dette synes jeg be-
riker ens hundeliv. Selv ble jeg ganske 
nylig klar over at mange av våre hun-
deraser slett ikke bare er resultat av 
mer eller mindre eksentriske hunde-
folks lyst til å lage en ny rase. De er 
ofte levende minner om en forgangen 
tidsepoke og kultur. Mange av hunde-
rasene passer således den kultur de er 
vokst opp av. Synes ikke De også at 
akkurat elghunden passer i tømmer-
hus, med jegere i skinn og vadmel og 
kubbestoler i stua? Eller at mynden 
passer det engelske aristokrati?» 
 
Og vi kan legge til; passer ikke siberian 
huskyien med sine polare egenskaper i 
snøkledde fjell foran sleden i godt driv 
innover viddene? Og er det ikke nett-
opp disse egenskapene vi i Norsk Sibe-
rian Husky klubb skal sørge for å be-
vare? Det bør alle som er interessert i 
rasen og som deltar i diskusjonene har 
som rettesnor. Og vår rase er slettes 
ikke laget av eksentriske hundefolks 
lyst til å skape en ny rase. Tvert i mot 
er dette en rase som har oppstått på 
grunn av folks levesett i polare strøk. 
Derfor pålegger det oss her i Skandi-
navia et ekstra ansvar på grunn av våre 
klimatiske forhold. Vi er riktignok ikke 
kledd i skinn lenger, men vi har vi 
hvert fall forutsetningene som trengs 
for å ta vare på rasen. 
 
Opprinnelse og historie har også en 
annen betydning. Det gir oss en for-
klaring på de ulike rasenes særpreg. 
Det er meget stor forskjell på de sakte-
gående, men råsterke frakthundene 
Alaskan Malamutte og Grøndlands-
hunden, og den mye mindre, men også 
langt raskere Siberian husky. 
 
Derfor må vi også ha ulike brukstester 
for å teste hundenes egenskaper i for-
hold til det opprinnelige bruksområ-

det. Og til slutt en annen interessant 
side ved å kjenne til rasenes opprinnel-
se. Som Johan B. Steen også skriver så 
viser historien strengt tatt ikke hunde-
nes historie, men først og fremst men-
neskenes historie.  
 
Norsk trekkhundchampionat 
Etter mitt syn er det alt for enkelt å 
oppnå tittelen Norsk trekkhundcham-
pion. Hvis man kjører mellomdistanse 
er det fullt mulig å bli NTCH i løpet 
av en sesong. I andre hundesporter tar 
det som regel flere år før man oppfyl-
ler kravene til brukschampionat. Jeg 
mener derfor at klubben må se på no-
en endringer for å skjerpe kravene. Et 
brukschampionat skal kun oppnås av 
de aller beste hundene, og det skal 
henge høyt! Noen mener at vi skal ha 
færre løp. Jeg er ikke helt enig i det. 
Jeg mener at vi heller skal lage strenge-
re krav, men opprettholde tilbudene 
og tilgjengeligheten rundt omkring i 
landet.  
 
Jeg kunne tenke meg et poengsystem 
etter følgende modell: Man må for 
eksempel oppnå 50 poeng til NTCH. 
1. premie merittering fra trekkhund-
prøve for polare raser = 5 poeng, 2. 
premie = 3 poeng og 3. premie = 1 
poeng. Og i tillegg til dette får man 
poeng for å delta på noen utvalgte løp, 
men ikke alle. For eksempel får man 
20 poeng for 1. plassen på Huskyløpet 
= 25 poeng da man også får 5 poeng 
for 1. premie merittering. 1. plass på 
Rørosløpet gir 10 poeng (da dette er et 
mindre løp enn Huskyløpet) = 15 po-
eng da man får 5 poeng for 1. premie 
merittering osv. Slik kan vi gjøre noen 
løp mer attraktive enn andre, og da 
skapes det hardere konkurranse. Mind-
re løp får ingen poeng, men det vil 
fremdeles være mulig å oppnå meritte-
ring, og dermed også poeng for merit-
teringen hvis det er nok startende. 
Men i praksis vil det ikke være mulig å 
oppnå nok poeng til NTCH hvis man 
kun velger å kjøre «småløp» uten til-
leggspoeng. Slik vil vi kunne skape 
mer blest og større deltakelse og der-
med hardere konkurranse om enkelte 
løp. Noe å tenke på? 
 
Kloke ord fra Gunnar Soot 
Og til slutt noen kloke ord skrevet i 
1950 av kaptein Gunnar Soot som 
regnes som grunnleggeren av bruk av 
hunder i det norske forsvaret:  
 
”Enhver som anskaffer seg et dyr, på-
drar seg ansvaret for et liv; og den som 
vil ha en hund, skal ganske særlig være 
klar over det. Hunden er nemlig helt 
avhengig av mennesket. De fleste gle-
der og sorger hunden får i sitt liv, 

kommer fra oss. 
 
Det er tusener i alle land som anskaffer 
seg en hund, uten å vite noe om hun-
der, ja, som mener at det ikke er nød-
vendig å vite noe. Bare hunden får mat 
nok, klarer den resten selv, mener de. 
 
Og hunden klarer seg også, den tar 
imot livet slik det blir budt den, logrer 
mot sin herre, og får den mat nok, blir 
den rundt og fet. Det må jo bety at 
den har det bra. 
 
Men spørsmålet er om den har det bra 
nok. For en hund vil alltid logre mot 
sin herre, hvordan den enn har det, og 
er den for fet og rund har den det helt 
unaturlig. 
 
Det er et sørgelig faktum at mange 
som elsker sin hund, inntil avguderi, i 
virkeligheten bare plager den. De ten-
ker på hunden fra sitt standpunkt, de 
snakker stolt om at den er akkurat som 
et menneske og forstår allting. Men 
den er en hund. 
 
Om hundene kunne organisere seg, 
ville de bli enige om dette opprop til 
menneskene: 
 
"Forsøk å tenke litt mindre på dere 
selv, når dere tenker på oss. 
 
Det er ikke god mat og kjæling som er 
hovedsaken for oss. 
 
Vi vil komme i mer kontakt med dere. 
Gi oss mer bevegelse og noe å gjøre. 
Vi vil ha noe å glede oss til hver dag, 
noe mer enn et fylt matfat. Gjør oss 
glade! Det skal så lite til. Men det skal 
ikke meget til for at dagene blir rene 
fengselsopphold for oss heller. 
 
Vi ber ikke om å bli forstått, ingen kan 
forstå en annen. Det vi ber om er bare 
om lov til å utvikle de evner og sanser 
vi har. Det er det som kalles å leve”.  
Sitat slutt. 
 
Annerledes stoff? 
Takk til alle bidragsyterne til bladet! 
Og jeg skal nok en gang gjenta; hvis du 
har noen tanker du ønsker å dele med 
andre, eller en historie om dine hunder 
osv. så tar bladet gjerne i mot bidrag! 
Ønsker du endring på stoffet, er det 
noe du savner? Ønsker du mer rent 
siberian rettet stoff? Skriv og send inn 
til huskybladet a gmail.com! 
 
Roa, 6.4.17 
Trond Lereng 
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TEKST OG FOTO: SILJE MARI ERIKSEN OG JOHNNY MIKALSEN. 

Johnny Mikalsen feirer bursdag på turen. 

Kunstverk på vidda. 

Silje Mari Eriksen på sleden med det 
svenske fjellet Pältsa i bakgrunnen. Lunsjpause nest siste dag ved Treriksrøya, her møtes Norge, Sverige og Finland. 
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Vi holder til i Nord-Troms hvor vi 
driver kennel Ispoten med siberians og 
har for tiden ti hunder på tunet. I må-
nedsskifte april-mai denne våren, var 
vi så heldige å få ta del i siste langturen 
til Tore Albrigtsen hos Active Tromsø 
AS. Vårsola steikte fra blå himmel, 
sledesekken var pakket til randen med 
mat og utstyr og både to- og firbeinte 
var klare for seks dager i fjellheimen i 
Nord-Troms og nord-Sverige i godt 
selskap med hundene, gode venner og 
tre nystiftede britiske bekjentskap. Væ-
ret var upåklagelig, vårsola varmet 
godt, men det var fortsatt frost og 
kaldt på nattetid, vi kunne ikke hatt det 
bedre. På grunn av tidlig og varm vår, 
hadde snøen smeltet en del, også i 
fjellheimen, noe som førte til grytidlig 
start på morgenen for å kunne tilbake-
legge noen mil bak sleden før snøen 
ble for bløt på dagtid.  
 
Når man er på tur er opplevelsene 
mange, i starten følger man med på 
hundene og studerer dem hele tiden. 
Etterhvert løfter man blikket oppover 
og ser fjell og vakre daler rundt seg. 
Du legger merke til de nakne, bratte 
fjella som brisker seg i vårsola. En uke 
med sol, hunder og vidda er en lykke 

som intet mye kan overgå. Du drøm-
mer deg bort, før du kommer på at du 
faktisk er midt i drømmen. Noen parti 
var mer utfordrende enn andre, men 
latteren og smilet satt løst hos alle. Et 
svakt og litt kjølig vindpust minner deg 
på om at det fortsatt er vinter i fjellet, 
mens solkremen flittig smøres tjukt på.  
 
Etter endt dagsøkt er det hundene 
som står i fokus. Opp med oppstal-
lingsline, av med seletøy og så kan 
hundene slap-pe av en stund før 
kveldsmaten står for tur. Så er det opp 
med teltet og frem med primus og lage 
camp, men milde vårkvelder gjør at vi 
like godt kan sitte utenfor og bare nyte 
en herlig middag.  
 
Mat er viktig på tur, og Jonny hadde 
med seg dagsrasjoner med Børge 
Ousland-spesial frokost-miks. Den er 
vel beregnet på tyngre ekspedisjons-
deltakere, men godt er det og det hol-
der deg mett til langt ut på dagen. At 
all mat smaker bedre ute i naturen er 
det virkelig ingen tvil om.  
 
Rundt «leirbålet» hører også historie-
fortelling med. Jonny benyttet anled-
ningen til å fortelle historien om 

«Espen Askeladd som kappåt med 
trollet» til de britiske turistene, og de 
lyttet nøye etter med store øyne da han 
fortalte om hvordan Espen Askeladd 
kappåt med trollet og skar opp magen 
sin med kniven. Flere andre «troll-
historier» og historier om annen 
«skrømt» ble også delt videre utover 
uka. Historiefortelleren hadde bursdag 
ved turens slutt, så da måtte vi jo ha 
bløtkake på fjellet også.  
 
Det å være med en kjentmann på tur 
er gull verdt. Det gjør at vi nå har fått 
utforsket en ny del av vår «bakgård» og 
kjenner fjellheimen litt bedre, mens 
man fortsatt har stor respekt for den. 
Tore fortalte ivrig om hvor man kunne 
ferdes trygt, og hvor det var fint å kjø-
re videre, slå leir osv. Og ja, vi kom-
mer til å benytte oss av den nyerverve-
de kunnskapen om viddene på innlan-
det. Det å dra på langtur med hundene 
er et herlig og avslappende liv. Har 
man mulighet til å ordne seg med et 
matdepot et sted som er lett tilgjenge-
lig, så kan man planlegge turen ut fra 
det og det gjør ting litt lettere og man 
sparer både plass og kilo i sleden. ■  

Anr og Bella i kjent stil foran sleden til Silje. To– og firbeinte nyter en velfortjent pust i 
bakken etter noen sige bakker i slush-snø. 

Hundene er ivrige etter å dra videre, her er 
brødrene Scooby og Shaggy. 

Hundene nyter strålene fra vårsola mens de tobeinte nyter en kaffetår og litt lunsj. 
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De norske deltakerne 
Siden NSHK er tilsluttet WSA så 
meldte vi oss på gjennom klubben. 
Etter litt klabb og babb siden NSHK 
ennå er ganske ferske medlemmer, så 
fikk vi klarsignal om at nå var alt i or-
den og vi kunne kjøre sørover. Mester-
skapet skulle holdes rett utenfor den 
lille byen Lauf an der Pegnitz, like ved 
Nürnberg i Tyskland. De som reiste 
var Gro Teslo som hadde med seg 
Helene Møller som handler, og Viggo 
Jørgensen som hadde med meg, Tora 

Kleven som handler. I forbindelse 
med slike mesterskap, og ikke minst 
under reisen til og fra, er man avheng-
ig av at man er to som kan lufte hun-
der, lufte hunder og lufte hunder. Det 
blir mange ganger pr dag siden reisen 
går over flere dager og hundene må ut 
av tilhengeren for vanning og lufting 
med ca 3 timers mellomrom. Vi regner 
med fem gangers lufting pr dag, og det 
blir adskillige med trim. Etter fôring 
lot vi dem alltid få en times ro før vi 
kjørte videre.  

Turen nedover  
Vi kjørte hjemmefra (Vangsåsen ved 
Hamar) mandags morgen, med 20 cm 
nysnø og 13 kuldegrader. Bobilen had-
de gått tom for gass så vannet var fros-
set, så stemningen var litt laber de førs
-te milene. Etterhvert som ting begyn-
te å fungere steg stemningen. Vi kjørte 
E6 raskeste veien ned til Malmø. Over 
Øresundsbroen var det minimalt med 
vind, og blå himmel. Jeg er like fasinert 
hver gang vi kjører over broen, den er 
en opplevelse i seg selv og en utrolig 
ingeniørkunst. Men du kan like godt 
komme dit og oppleve at broen er 
stengt på grunn av vind, slik vi opplev-
de på vei til VM i Italia i 2013. Da lå vi 
et døgn værfaste i Malmø i påvente av 
roligere vindforhold.  
 
Vi kjørte gjennom Danmark til Gedser 

TEKST: TORA KLEVEN. FOTO: VIGGO JØRGENSEN OG TORA KLEVEN.  

WSA DRYLAND EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2016  
 
EUROPAMESTERSKAP BARMARK 2016 FOR POLARHUNDER 

WSA står for World Sleddog Association og er en løpsorganisasjon for de 
fire polarhundrasene alaskan malamute, grønlandshund, samojed og sibe
-rian husky. For første gang i WSAs 21-årige historie skulle de arrangere 
et eget mesterskap i barmark. De foregående årene har de bare arrangert 
sledeløp, men siden barmarkskjøring, da særlig med siberian husky, er 
stort ute i Europa var det på tide med et slikt arrangement. På verdensba-
sis er barmarkskjøring med hund en av de raskest voksende idrettsgrener.  

Gro Teslo. Foto: Güner Santemiz Photography.  
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og tok fergen over til Warnemünde i 
Tyskland. Nå dukket de første snø-
fnuggene opp og under overfarten 
snødde det fnugg store som «tefat». 
Da vi passerte Rostock var det midt i 
rushtrafikken, sikten var null og veiene 
var dekket av snøslaps. Da en trailer 
kom inn fra en tilførselsvei og fikk 
sladd på tilhengeren rett foran oss be-
sluttet vi å ta en pause. Vi kjørte inn på 
nærmeste rasteplass og sov et par ti-
mer. Vi la oss i snøvær og våknet i 
regn. Trafikken hadde roet seg så vi 
kjørte videre utover kvelden. Resten av 
turen hadde fine kjøreforhold.  
 
Ankomst Lauf 
Onsdag kom vi til Lauf an der Pegnitz. 
Det var et frilufts- og fotballanlegg 
som ble benyttet som arena, og det var 
parkering på noen store jorder. Siden 
vi kom så tidlig fikk vi orkesterplass 
helt i skogkanten. Stake-outen ble lagt 
på en liten høyde under furutrærne, så 
hunde-ne kunne ikke fått det bedre. 
De var fulle av energi og startet straks 
grave-virksomhet. Det ble hull i hull, 
men det gjorde ikke noe for den sand-
holdige jorda forsvant når de ristet seg 
så vi slapp å få den inn i tilhengeren.  
 
Teamledermøte og veterinærkontroll 
Torsdag skulle det være veterinærkon-
troll og teamledermøte med informa-
sjon, men veterinæren ble forsinket og 
kom ikke før fredag. På teamledermø-
tet var det bare nordmenn, svensker 
og finlendere som møtte. Vi fikk da 
vite at det var avlyst og skulle være 

først neste dag. Fredag kom først vete-
rinærene. Det var to veterinærer som 
sjekket hundene som skulle være med i 
konkurransen, samt to medhjelpere 
som krysset av på lister de hundene 
som skulle konkurrere. De holdt på 
hele dagen og tok bil etter bil på plas-
sen, og det var ca 1.800 hunder som 
ble sjekket. Jeg tror de rakk å kontrol-
lere alle innen det ble mørkt.  
 
Vognkontroll 
Et par timer etter kom neste delega-
sjon, det var kontroll av vogn, sykkel 
eller sparkesykkel. De var to stykker, 
den ene sto på vogna mens den andre 
dyttet for å sjekke om bremsene var i 
orden. I tillegg skulle de inspisere line-
settet, og det er første gang vi har opp-
levd at det også skulle kontrolleres. 
Vogna vår ble godkjent men ikke line-
settet. To sjakler var for slitte og måtte 
byttes ut. Heldigvis hadde Viggo flere 
på lager i tilhengeren så det var bare å 
bytte de ut. For sikkerhets skyld tok 
den ene kontrolløren med seg de to 
slitte sjaklene så vi skulle være tvungne 
til å skifte dem ut. Her hoppet ingen 
halte høns! 
 
På teamledermøte  
Fredag ettermiddag var det teamleder-
møte og som vanlig var det Norge, Sve-
rige og Finland som møtte opp. Det var 
da den svenske landslagslede-ren kom-
menterte at det så ut som om vi i Skan-
dinavia gikk etter en annen tid enn de i 
det øvrige Europa. Etterhvert kom ar-
rangøren og noen av de andre teamle-

derne. Informasjonen foregikk på eng-
elsk, og det skulle være greit siden både 
Helene og jeg snakker eng-elsk, men det 
viste seg at det ikke alltid var like enkelt 
å forstå likevel. Det var veldig bra at vi 
fulgte det svenske ek-semplet og møtte 
med to, selv om det høres litt overdre-
vent ut at to norske deltakere behøvde 
både en lagleder og en teamleder. 
 
Åpningsseremoni 
Fredag kveld var det åpningsseremoni 
på idrettsplassen. Deltakerne ble øns-
ket velkommen og arrangørene hadde 
visjoner om å vise det enkelte lands 
flagg på en vegg samtidig som det ble 
spilt en snutt av nasjonalsangen. Dette 
hadde de nok ikke trent på i forkant, 
for de mistet oversikten over land, flagg 
og melodi, så det endte med at de leste 
opp de enkelte nasjoner som så viftet 
med sine flagg og fakler. Ordfø-reren i 
byen kom med noen velvalgte ord som 
seg hør og bør på slike arrangement, og 
selvfølgelig leder av arrangørklubben 
Fränkischer Schlit-tenhunde Sportclub 
som samarbeidet med det tyske hunde-
kjørerforbundet VDSV, samt Arno 
Steichler som er leder i WSA. 
 
Løpet startet  
Lørdag morgen var første start klokka 
09.30, så gikk det i ett helt til klokka 
var tre. Det var i alt 203 som startet, 
først sykkel, sparkesykkel, vognklasse-
ne stigende etter antall hunder, og så 
snøreløping til slutt. I alt var det 163 
startende i gruppe 1 med siberian hus-
ky, og 18 i gruppe 2 for alaskal mala-

Viggo Jørgensen. Foto: Lifeline Photography  
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og var fra Frankrike. 
 
Avslutning med premieseremoni  
Premieutdelingen var fastsatt til 16.00. 
Gro og Helene startet på hjemturen, så 
vi konverterte til svensker og plasserte 
oss midt i det svenske landslaget og 
gledet oss over deres fremragende pre-
stasjoner. Sverige hadde 15 startende, 
og de fikk 7 medaljer og ble 3. beste 
nasjon totalt. De vant gull i snøresyk-
ling for menn, sparkesykkel med en 
hund for kvinner, sparkesykkel med to 
hunder for kvinner, vant sølv i 4-
spann vogn, og bronse i 4-spann vogn, 
6-spann vogn og snøreløping for 
menn. Finland hadde tre startende og 
vant en sølvmedalje i snøresykling for 
menn og en sølv i sparkesykkel med to 
hunder i gruppe 2, alaskan malamute. 
Finland er ikke medlemmer i WSA, 
men de finske deltakerne er personlige 
medlemmer i WSA.  
 
Konkurransen  
Vi har vært på flere løp i utlandet og 
visste omtrent nivået på våre konkur-
renter. Mange har hunder som er topp-
trimmet, og selv trener de hardt. Ingen 
av de norske deltakerne er på dette 
nivået, men det visste vi i utgangspunk-
tet. Likevel var det morsomt å være 
med, og ikke minst treffe igjen mange 
kjente, for ikke å snakke om å treffe 
facebookvenner i levende live. Det er 
alltid interessant. Vi har også vært i 
Sverige og sett hvor seriøst de tar bar-
markskjøring. Konkurrering med sibe-
rians er veldig utbredt i Europa, og de 
opererer med landslag og ligger i tre-
ningsleire. De svenske og finske delta-
kerne er idrettsfolk i topp kondisjon.  
 
Hundene  
Vi fryktet å se mange såkalte eurohus-
kies eller barmarkshuskies, siberians 
med manglende polart preg, men her 
ble jeg overrasket over hvor utrolig 

vært kalkun, men den var saftig, mør 
og perfekt krydret. De to grillmestrene 
som sto utenfor teltet og grillet gjorde 
en god jobb. For å få plass til alle var 
det satt opp et gedigent telt med ben-
ker og bord, men temperaturen inne 
var bare litt over utetemperaturen så 
det gjaldt å kle seg godt. 
 
Løpets organisering  
Søndag var starttidene omtrent som 
dagen før. Alt gikk knirkefritt for seg. 
Men det som er uvant for oss er at det 
å komme til og fra start og mål er ditt 
eget ansvar. Arrangørene har ingen til å 
hjelpe til og fra start eller målområdet. 
Du må selv sørge for folk som kan 
holde igjen spannet ditt før start, eller 
som arrangøren sa det, du har bremser 
på vogna så du skal ha kontroll over 
spannet til en hver tid. Hvordan du 
skal holde igjen et overivrig 8-spann 
før start vet ikke jeg, men det var i alle 
fall ikke arrangørens ansvar. De hadde 
kun tre i startområdet, en starter, en 
som krysset av på lista og en som orga-
niserte køen ved startområdet. 
 
De to norske deltakerne  
Gro Teslo deltok i 8-spann vogn og ble 
nummer 14. Det var 17 deltakere i hen-
nes klasse, men tre som av for-skjellige 
grunner ikke møtte til start. Søndag 
punkterte hun i en skarp sving så vogna 
skjenet ut og traff et tre. Gro kom fra 
det uten varig men, men ble ganske 
forslått. Viggo Jørgensen del-tok i 4-
spann vogn med vårt veteran 
spann der gjennomsnittsalderen er 9,5 
år. Målet var å ha en fin opplevelse da 
dette sannsynligvis var det siste løpet til 
dette spannet. Han ble nummer 27 av 
de 33 som startet i klassen, og var godt 
fornøyd med det. Gjennomsnitts-farten 
var på 25,4 i den 5,4 km lange løypa. I 
spannets glansdager holdt de 28 km/t, 
men det er likevel langt un-der det som 
vinneren hadde, han kjør-te i 31,4 km/t 

mute, grønlandshund og samojed. I 
snøreløping var det 22 deltakere, men 
ingen inndeling etter hundetype. Der 
det ikke var mange nok til å bli en 
egen klasse var det slått sammen, så 
det var en "oppsamlingsklasse" så alle 
kunne få være med likevel. Noen i 
gruppe 2 hadde i stedet valgt å gå over 
i gruppe 1. De største klassene var 
som vanlig sparkesykkel med to hun-
der og 4-spann vogn, begge gruppe 1, 
med henholdsvis 31 og 33 deltakere.  
 
Løypa  
Løypa var på 5,4 km og gikk på skogs-
veier med blanding av gress og grus. 
Underlaget var noen steder litt tøft for 
hundepotene, i alle fall for de som løp 
hurtigst. De siste 200 meterne inn til 
mål gikk løypa på asfalt, men da hadde 
de fleste dempet farten. Det var noen 
skikkelige skarpe svinger ute i løypa, ca 
12 svinger var på 90 grader, og en på 
45 grader, så her gjaldt det å bremse 
opp i tide uten å tape for mye tid. Løy-
pa var meget godt merket så det var 
ikke mulig å kjøre feil, og svingene var 
i tillegg merket med gule fareskilt der 
det var nødvendig for sikkerheten.  
 
God mat  
Lørdagskveld var det "musherdinner", 
det vil si fellesmiddag for alle de delta-
kende samt en handler hver. Denne 
middagen var inkludert i påmeldingsav-
giften, og det var spennende å se hva 
som ble servert. Vi har opplevd alt fra 
fantastisk gode middager med drikke, 
dessert og kaffe, ja til og med under-
holdning, til helt elendig minimal ser-
vering i kalde telt så vi har vært mer 
sultne da vi forlot middagen enn da vi 
kom. Denne gangen var det utrolig god 
mat, og masse mat, men drikke måtte 
vi betale selv. Vi kunne velge mellom 
grillet kylling eller grillet svin, eller gå 
to ganger og få med begge deler. Min 
kylling var så stor at den nesten kunne 

Blå himmel over Öresundsbron.  Hundene våre på stake-out i skogkanten.  Gro Teslo i mål.  
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Forskjeller  
Norge er et ferskt medlem i WSA. Vi 
oppdaget at vi ikke er helt inne i termi-
nologien, og vi har mye å lære. Som 
tidligere nevnt, det var nyttig å være to 
på teamledermøtet. Likevel var det en 
del saker vi ikke forsto, og da var de 
svenske teamlederne gode å ha, de har 
vært med i flere år. Tidtakingen var 
med elektronisk brikke, men for hver 
brikke du fikk utdelt så måtte du levere 
inn et hundepass som en form for de-
positum. Søndag etter klokka 15.00 
skulle vi få tilbake passene mot innle-
vering av brikkene. Problemet for 
nordmenn og svensker var at vi måtte 
ha veterinærens underskrift for orme-
kur i passene for å komme inn i både 
Sverige og Norge, og veterinærene kom 
til å gå tidlig på søndag. Å få løpsledel-
sen til å forstå dette var ganske umulig, 
men veterinærene for-sto heldigvis pro-
blemet og sørget for at det ble ordnet 
søndags morgen. De to veterinærene 
fortjener all ros, de var dyktige. Under 
hele løpet lørdag og søndag sto det 
minst en i målområdet og overvåket 
alle hundene som kom i mål. Heldigvis 
fikk de ingen oppdrag, annet enn å sva-
re på spørsmål eller gi råd til utøverne.  
 
Hjemover  
Turen hjem gikk greit. Vi kjørte rolig, 
samme rute nordover som sørover, 
med lufting av hunder, lufting av hun-
der og lufting av hunder. Både på vei 
inn i Danmark, Sverige og Norge ble 
vi stoppet ved grensa, men da de så vi 
hadde norske pass ble vi raskt viftet 
videre. Det var ingen kontroll av hun-
dene eller hundepassene. Men de som 
smugler miniatyrhunder kjører neppe 
rundt med hundetilhenger. Det er 
unødvendig å si at hundene ble over-
lykkelige over å komme hjem i hunde-
gårdene etter ni dager på reisefot. ■  

steder der det er tilskuere. Mange tys-
kere hadde tatt turen til området for å 
se på, og det krydde av hunder i alle 
former rundt start- og målområdet. 
Folk med små barn og barnevogner 
var det også mange av, og det var ikke 
alltid like enkelt å komme fram for 
spannene til og fra start og mål. Euro-
peerne har mere øvelse i å tackle dette 
enn vi nordmenn har. Men det gjelder 
å ha sosiale hunder som er vant til å 
omgåes både det ene og det andre. 
Likeså fremmede folk som kommer 
bort for å hilse på hundene. Da er det 
greit at de kan å oppføre seg.  
 
Arenaen  
Schönbergs frilufts- og fotballanlegg 
egnet seg veldig bra til et slikt arrange-
ment. Det var flotte stier og veier i 
skogen, og store jorder til parkering av 
biler. Det var dusjanlegg med toalett i 
klubbhuset der det også var bar, i til-
legg var det utplassert mobile toalett. 
Mange samlet seg i et stort telt som var 
satt opp, og der var det servering av 
drikke med og uten alkohol. Kaffe- og 
kakeserveringen var et kapittel for seg 
selv, det var et stort utvalg av hjemme-
bakte kaker i regi av en lokal forening.  
 
Utenfor selve idrettsanlegget var det 
plassert en stor grill som ble flittig be-
søkt av sultne deltakere og tilskuere. 
Som seg hør og bør var det også en 
campingvogn med salg av kalde og 
varme drikker med og uten alkohol, og 
mange fôrleverandører hadde utstil-
linger, utstyrsselgere solgte både utstyr 
for hunder og friluftsliv, og i alle fall 
tre telt hadde salg av siberian huskyre-
laterte klær, kopper, treartikler og ikke 
minst kosedyr. Det var ”huskynips” 
over en lav sko. Selv kom jeg hjem 
med en liten utskåret siberian husky og 
en T-skjorte, selvfølgelig med siberian 
huskymotiv. 
 

mange pene siberians som deltok. Det 
var også til min glede mange showsi-
berians der, siberians avlet for utstil-
ling, men dessverre var de sistnevnte 
kun med som tilskuere. Både i Italia og 
Tyskland har vi tidligere sett at såkalte 
showsiberians har vært med i konkur-
ransen og gjort det brukbart. De euro-
peiske hundene bor varmere og har 
mindre utviklet underull, det er noe 
som vi hele tiden tar med i betraktning 
når vi konkurrerer utenlands, likevel er 
det fullt mulig å komme ganske langt 
opp på resultatlista med godt pelsede 
hunder, slik de fleste norske er.  
 
Deltakerne  
Siden Tyskland var vertsnasjon var det 
naturlig nok flest deltakere derfra, 54 
startende. Frankrike hadde 27 deltake-
re, Russland 18, Polen 17 og Sverige 
som tidligere nevnt 15. I alt 20 nasjo-
ner var representerte, men det var no-
en land som hadde færre deltakere enn 
Norge, Andorra, Estland og Tsjekkia 
hadde bare en representant hver.  
 
Været  
Da vi kom til Lauf var det et par kul-
degrader om natta og opp i mot 5 var-
megrader på dagtid. Det var litt i meste 
laget med regn og sludd, så hundene 
måtte være alt for mye i tilhengeren. 
Yr.no bommet hele tiden med vær-
prognosene, så de var ikke mye å hol-
de seg til. Lørdag og søndag derimot 
var det flotte forhold, lettskyet og så-
vidt noen få varmegrader så ingen be-
høvde å være redde for at hundene 
skulle bli overopphetet. På slike turer 
er det alltid en fordel å slippe regn så 
hundene får oppholde seg mest mulig 
utendørs. Det var dessuten flotte for-
hold for lufting av hunder i skogen 
som omkranset området på tre kanter.  
 
Tilskuere  
Det er alltid morsomt å konkurrere på 

Åpningsseremonien med fakler og norske flagg, fra venstre: Viggo Jørgensen, Tora Kle-
ven, Helene Møller, en representant fra Schönberg fotballklubb og Gro Teslo.  

Gro Teslo klar til start.. 
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Kennel Nairebis stilte som vanlig opp med 
hundekjøring. Foto: Camilla Kerler Günther. 

Fra raseparaden å Camp Villmark 2017. 
Foto: Stine Oppegaard. 

Mariann Pedersen Høidahl stiller opp på 
standen og raseparaden med hunder. Foto: 
Stine Oppegaard. 

Det er alltid stor interesse for å bli kjent 
med rasen, hundene og klubben. Noen 
finner ut at rasen ikke egner seg for dem, 
mens andre innen en stund dukker opp 
som medlemmer med egen hund. Foto: 
Marianne Lund. 

Plassen på standen blir også brukt til å 
vise frem vogner, sleder og annet utstyr 
som brukes i forbindelse med trekk og 
trening av hundene. Foto: Gro Britt 
Skarseth.  

Frode Bakke gir en fin presentasjon av rasen 
på Camp Villmark. Foto: S. Oppegaard. 

Ferdig rigget opp, klar for morgendagens 
åpning av Camp Villmark. Foto: Stine 
Oppegaard. 

Hunder og utstyr blir vist frem på standen. Foto: Stine Oppegaard 

Marius Wæhle viser frem hunder på 
standen. Foto: Gro Britt Skarseth. 

Norsk Siberian Husky Klubb har i flere 
år deltatt med stand på Camp Villmark 
og Dogs4All på Lillestrøm. Vi har opp-
arbeidet oss gode avtaler om størrelse 
og plassering av standen, slik at vi får 
plass til våre to hundegårder med hun-
der. Vegger blir dekorert med våre nye 
bannere, og vi deler ut valpebrosjyre og 
eldre utgaver av Huskybladet til de 
som viser interesse for rasen. 
 
Dersom det er praktisk mulig, i for-
hold til utetemperatur og tilgang på 
noen som vil stille opp med hunder og 
vogn, har vi også kjøring utenfor mes-
selokalet. 
 
Stor takk til alle medlemmene som 
stiller opp en eller flere dager i løpet av 
messene! Uten dere hadde vi ikke hatt 
denne unike muligheten til å vise frem 
vår flotte rase og raseklubben. 

Stine Oppegaard 
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Vel fremme var det ut med hunder og 
inn med bagasjen. Det var sent på 
kvelden, så vi ventet med skitur til nes-
te morgen. Min kjære nabo Marian var 
med for første gang, med sine to 
Alaskans Nala og Varg. Alltid like hyg-
gelig å treffe igjen venner og kjente fra 
klubben, vi fikk en varm velkomst. Det 
var laget en kjempegod grønnsakssup-
pe til middag, og med mer en nok til 
overs for sultne sjeler. Vi koste oss ved 
peisen i storstuen resten av kvelden. 
 
Lørdagsmorgen var Greniskogen jen-
tene først oppe, peisen ble tent og kaf-
fe ble laget. Etter at flere hadde kom-
met seg opp og frokosten var inntatt, 
bestemte vi oss for å ta en skitur. Min 
Oosik ble lånt ut til Jens Fladerer, slik 
at han fikk prøve å kjøre 4-spann. Men 
egentlig mest fordi jeg er for pinglete 
til å kjøre med begge gutta på ski.. 
 
Vi kjørte innover i hundeløypen og 

etter hvert valgte vi skiløypen isteden-
for. Mange småbusker og greiner som 
ikke skulle ha vært der. Litt knall og fall, 
samt noen blåmerker. Men det hører 
vel til. Marian hadde med begge sine og 
suste av gårde. Tror vi endte opp med 
en 12 km ca. Fin tur i nydelig vær! Da 
vi kom tilbake fikk hundene i seg litt 
mat, også skulle de få hvile til senere på 
kvelden. Vi gikk inn for mat og hvile vi 
også. Og sosialt samvær ikke minst. 
 
Planen var å kjøre sammen med Ken-
neth Monsen og Jens Fladerer, men 
denne gang bakom en slede. Jeg fikk 
låne både hund og slede av Piperbak-
ken kennel, samt at Nala ble satt inn i 
spannet. Jens fikk låne en hund av 
Kenneth, slik at han også fikk kjøre 4-
spann. Det var bra fart i spannet mitt 
hele turen, det var skikkelig moro! Vi 
endte opp med en to mils tur den kvel-
den. Oosik og Dolly i led, Cartman og 
Nala bak. Alle var fornøyde og slitne 

da vi kom tilbake. 
 
Mens vi var ute og kjørte, hadde klub-
bens kokker stelt i stand spagetti bo-
lognese, med salat og brød som tilbe-
hør. Det var skikkelig digg å komme 
tilbake til etter turen. Vi ble sittende 
lenge i storstuen. Prat, øl og peiskos 
med hyggelige mennesker er kos. 
 
Søndagsmorgen var vi oppe før solen 
og var så heldig å få med oss en nyde-
lig soloppgang. Etter frokost og litt 
forhåndspakking, kjørte jeg og Jens en 
tur til sammen. Jeg fikk denne gang 
låne Dolly, Runner og Zima fra Piper-
bakken kennel. Slede også. En siste 
rolig søndagstur før avreise hjemover. 
Jens fikk låne Oosik igjen, traktoren 
min. Vi kjørte omtrent en mil denne 
gang i nydelig vær, gråblåe skyer og 
solen i det fjerne. 
 
Da vi kom tilbake måtte vi pakke og 
rydde resten av tingene, mens hundene 
inntok et bedre måltid. På med kjet-
tinger på bilen, takk for opplæringen 
Johnny Blingsdalen. Alltid like trist å 
dra fra nshk-familien, for vi storkoser 
oss på samling! Takk for en fin sam-
ling på Syningen! ■ 

Med fullpakket bil kjørte vi fra Vormsund mot Syningen. Humøret ble 
bedre og bedre, jo hvitere landskapet ble. Når vi endelig nærmet oss, be-
gynte jeg å lure om vi var på rett vei. Var det virkelig så langt innover? Det 
var bekmørkt og ingen andre biler eller lys å se. Vi fulgte veien videre, til 
vi så noen lys i det fjerne. Matmor ble lettet over at GPS-en ikke hadde 
sendt henne på sommerveien opp til Syningen igjen. For det skjedde i 
2014, endte opp tvers midt i skiløypen og redningsaksjon måtte til. 

TEKST OG FOTO: SASKIA VAN ES. 
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6-8 januar 2017 gikk Hamar hunde-
kjørerfestival av stabelen. Det har 
vært lite snø over hele landet, men 
på Gåsbu har snøen ligget stabilt i 
lengre tid. Det var ikke store meng-
der med snø der heller, men ar-
rangørene har gjort mye ut av lite 
snø. Sol og minusgrader gjorde sitt 
til at rammen rundt arrangementet 
ble ekstra fin, og harde løyper gav 
gode tider. Totalt var det 153 på-
meldte og både Norge, Sverige, 
Tyskland og Frankrike var repre-
sentert. 
 
For sledeklassene gjaldt sammenlagte 

resutater etter to løp, mens det i snøre-
kjøring var delt opp slik at det ble kjørt 
1-spann på lørdag og 2-spann på søn-
dag. Undertegnede var eneste snøre-
kjører med Siberian husky, og stilte 
derfor i klasse A. 
 
I tillegg til deltakerne med Siberian 
husky, var det mange andre Siberian 
entusiaster som gjorde en god jobb. 
Tora Kleven og Rigmor Rønning stod 
for mye av jobben som ble gjort i sek-
retariatet, Gro Teslo disket opp med 
elggryte med tilbehør på banketten på 
lørdag og Sigmund Alhaug var parke-
ringssjef. Videre bidro Knut Erik Ha-

gen og Thomas Hagen i målområdet 
med både tidtagning, scanning av hun-
der, innsamling av startnummer og 
elektroniske brikker. Lena Hagen 
Knutsen, Karianne Kurud og Katrine 
Kurud sørget for kafédrift, og serverte 
både suppe, pølser, kaffe og vafler. Og 
sist men ikke minst, Svein Erik Teslo, 
som hadde oversikten over det hele. 
 
Avslutningsvis så håper jeg at alle er 
nevnt, og at ingen er glemt – og at enda 
flere fra NSHK stiller til start til på Ha-
mar hundekjørerfestival til neste år. ■ 

 

Målgang for vinneren i 4-spann sprint, Atle Eikevik. Foto: Veronica Strand. 

TEKST OG FOTO: VERONICA STRAND. 
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DELTAKERE MED SIBERIAN HUSKY OG RESULTATER 

 Løp 1 Løp 2 Sammenlagt 

Sprint 4-spann klasse C, 6,1 km 

1. Atle Eikevik 12:27 12:46 25:13 

2. Maja Antoniusson 12:41 13:03 25:44 

3. Viggo Jørgensen 14:15 14:19 28:34 

4. Stein Inge Rønning 15:10 14:49 29:59 

 

Sprint 6-spann klasse C, 10,6 km. 

1. Andrine Alhaug 24:03 23:28 47:31 

2. Line Løw 24:46 24:26 49:12 

3. Gro Teslo 26:28 25:30 51:58 

 

MD 6-spann klasse C, 32 km: 

1. Runar G. Simonsen 1:43.35 1:39.48 3:23:23 

2. Cecilie Husebø Isaksen 1:53:35 1:49:23 3:42:58 

3. Petter Ringerike 1:55:12 1:48:55 3:44:07 

4. Rune Dalby 2:43:11 2:39:37 5:22:48 

 

MD 6-spann klasse A, 32 km: 

7. Lene Halvorsen 1:54:22 1:43:24 3:37:46 

8. Bodil M Dyhre 1:51:20 1:49:29 3:40:49 

 

MD 4-6 spann jr. klasse C, 22 km: 

1. Elise Knudsen 58:58 1:01:08 2:00:06 

2. Åsne Berntsen Hoffsen 1:11:31 1:09:03 2:20:34 

 

Snørekjøring 1-spann lørdag klasse A, 10,6 km. 

36. Veronica Strand. 32:54 

 

Snørekjøring 2-spann søndag klasse A, 10,6 km. 

21. Veronica Strand 27:47 

Pallen i 6-spann sprint: Andrine Alhaug, Line Løw og Gro Teslo. Foto: Veronica Strand. 

Stemningsbilde fra Hamar hundekjørerarena. Foto: Veronica Strand. 
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Vi gir da ikke våre barn giftige bær selv 
om de sier: «Vær så snill å få bare sma-
ke på en.» Så tenke igjennom dette nå 
som sommeren nærmer seg og vi fyller 
opp kjøleskapet og gotterihylla med all 
verdens godsaker som er beregnet på 
oss mennesker. Hunden dør ikke av en 
sjokoladebit men hvorfor gi den noe 
som kan skade indre organer. Så ta 
ansvar og ikke gi hunden noe som kan 
forkorte livet dens. 
 
Nedenfor finner du noen eksempler på 
hva som kan være skadelig for hunden. 
 
Sjokolade: Inneholder theobromin, 
dette stoffet er giftig for hund. Det 
påvirker hundens nervesystem, hjerte 
og muskulatur, og er vannutskillende. 
Symptomer på sjokoladeforgiftning 
viser seg innenfor de første 24 timer 
etter inntak. Rastløshet, svimmelhet, 
hjertebank, oppkast, trang til å drikke 
og hyppig vannlating er noen av symp-
tomene. I USA er sjokolade en av de 
største dødsårsakene i jula. Så pass på 
at sjokoladeskålen, sjokoladekaken og 
konfekten ikke står framme så hunden 
får tak i det. 
 
Rosiner og druer: Inneholder et ukjent 
stoff som omdannes til giftstoff, og 
som kan gi hunden livstruende akutt 

nyresvikt. Symptomer er oppkast, dia-
rè og viser seg som regel ca. to timer 
etter inntak. Etter 24 timer; akutt ny-
resvikt og i beste fall kroniske nyrepro-
blemer og i verste fall døden. Hos no-
en hunder er det ikke mer enn syv ro-
siner som skal til for å fremkalle for-
giftningstegn. 
 
Løk og hvitløk: Har stoffer i seg som 
plutselig kan gi blodmangel. Hvitløk i 
små mengder kan være antibaktriell, og 
ha en skremmende effekt på lopper. 
Men i større mengder er også hvitløk 
giftig for hunden.  
 
Gjærbakstdeig: Eser i magen og utvik-
ler alkohol. Hunden blir beruset, og 
kan bli alkoholforgiftet. Hvis hunden 
har spist deig må veterinær kontaktes. 
 
Noen flere giftige matvarer: Avokado, 
cola, rå brokkoli, kakao, løkplanter. 
 
Ibuprofen: Er en av de hyppigste for-
giftninger hunden får. Smertestillende 
medisin for mennesker er alt annet 
enn smertestillende for hunden. Ved 
mild eller moderat forgiftning sees 
symptomer som oppkast, diarè og 
buksmerter. Ved sterk forgiftning vil 
hunden gå i sjokk, få kramper, gå i 
koma og dø. 

Kjølevæske: Har en søt lukt som kan 
virke attraktiv for hunden, men inne-
holder giftstoffer ethyn – glycol. Stoffet 
kan gi akutt nyresvikt. Kvalme, oppkast, 
hjertebank, økt drikkelyst og vannlating, 
nedsatt kroppstemperatur og kramper 
er symptomer. Hunden kan få kronisk 
dårlige nyrer eller i verste fall dø. 
 
Andre giftige ting som hunden ikke 
må få i seg er: Julestjerne (plante), kris-
torn (plante), blomstergjødsel, lampe-
olje, lim, motorolje, møbelpolish, 
rengjøringsmidler, solkrem, deodorant, 
medisiner som er beregnet for men-
nesker, for å nevne noen. 
 
Råd fra Veterinærhøyskolen: Finn ut 
hva hunden har fått i seg, og kontakt 
veterinær som fort som mulig. Et pro-
blem er at forgiftningen oppdages for 
sent, det er avgjørende å få hunden 
pumpet eller gitt brekkmidler innen en 
time før magen begynne rå absorbere 
giften. Er man på hytta eller langt til 
fjells er ikke dette så enkelt. Men det 
finnes kjærringråd; legg en teskje salt 
bak på tungen, det kan fungere som 
brekkmiddel, men det må ikke gjøres 
hvis det er etsende væske hunden har 
fått i seg. 
 
Husk: Daglig sjekk av hunden kan 
være med på å forebygge og unngå 
sykdom og skader. ■ 

Om hunden din plutselig forandrer allmenntilstand, får blodig diaré, ut-
slett eller kramper, kan det være tegn på forgiftning. Du bør da straks 
kontakte veterinær. Hunden kan ha fått i seg noe giftig, og motgift må 
gis slik at lever og nyrer tar minst mulig skade av forgiftningen. 

TEKST: BENTE THOMASEN. 
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TEKST: KRISTIN HELTBERG LERENG OG TROND LERENG 

FOTO: RIKKE BERGENDAHL. 

Hva er egentlig værhår, hvilken 
funksjon har de, og hvilke konsekven-
ser medfører det for hunden å få de 
fjernet? 
 
Sakset fra Ny vitenskap: «Værhår fung-
erer først og fremst som sanseorganer 
som hjelper dyret med å samle infor-
masjon om omgivelsene. Disse lange 
stive hårene som vi også kaller vibris-
sae, vokser rundt neseborene, leppene 
og øynene hos nesten alle pattedyr. 
Noen ganger kan disse hårene også ses 
på dyrets poter. Nervecellene ved hver 
enkelt hårrot er spesielt følsomme for 
vibrasjoner. Slik kan dyret oppfatte 
både gjenstander og luftstrømmer, og 
dermed unngå farer som nærmer seg, 
særlig i mørket. Artene bruker værhår-
ene forskjellig. Mange rovdyr som se-
ler og spissmus, bruker værhårene når 
de skal spore opp et bytte. Rotter kan 
bevege værhårene sine svært raskt, og 
dermed orientere seg i omgivelsene og 
lage seg mentale kart. Katter bruker 
værhårene til å bedømme om en åp-
ning er stor nok til at den kan presse 
seg igjennom. Hos noen dyr har disse 
hårene også en sosial funksjon».  
 
Hva er værhår? 
Værhår er en spesialisert form for hår-
vekst som fungerer som følere for 
blant annet å lokalisere mat og naviga-
sjon i mørket. Disse hårene er kraftige 
og ganske stive, men likevel bøyelige, 
og de har en hårsekk omgitt av blod-
kar og nerveceller som kan oppfatte 

bittesmå bevegelser. Forskermiljøet 
kjenner så langt ikke til alle værhårenes 
funksjoner, men på bakgrunn av for-
søk på rotter vet man at mange områ-
der blir påvirket hvis værhårene blir 
fjernet. Det går utover dyrets evne til å 
skjelne overflater, til å oppfatte tredi-
mensjonalt og til å svømme like godt 
som før. 
 
Hvilke funksjoner har de? 
Blant nevropsykologer er det stor 
enighet om at det store området i hjer-
nen på en hund (sencory cortex) som 
er dedikert til å behandle / prosessere 
informasjon fra spesifikke områder, 
som for eksempel snuta hos et dyr, er 
en god indikasjon på hvor viktig den 
delen av dyret er for dyrets virkelig-
hetsoppfattelse og beskyttelse av seg 
selv. Av de områdene hos en hund 
som registrerer berøring er nesten 
halvparten (40%) lokalisert i de øvre 
deler av snute / kjeveområdet, inklu-
dert værhårene. Værhårene er en så 
viktig del av hundens sensorapparat at 
berøring av ett enkelt værhår sender 
signaler direkte til dedikerte områder i 
hjernen. Dette er en sterk indikasjon 
på at værhårene utspiller en særdeles 
viktig rolle i å formidle omgivelsene 
rundt til hundens hjerne. 
 
Følsomheten i værhårene er så formi-
dabel at de for en hund som er i full 
fart mot et objekt (som en stein, et tre 
eller lignende) vil sende signaler til 
hjernen om at dette objektet må unng-

ås. Dette skjer som en følge av at vær-
hårene bøyes lett av at luft komprime-
res foran hunden på grunn av hundens 
bevegelser forover som igjen kompri-
meres /«kastes» tilbake mot hunden.  
 
Hundens værhår er altså et sanseorgan 
og har en viktig funksjon, og utfyller 
hundens andre sanseorganer.  
 
Værhårene er også en del av hundens 
språk, og de kan strutte fremover ved 
agonistisk opphisselse, eller de kan 
legges bakover som en del av hundens 
underdanige atferdsuttrykk eller hvis 
hunden er redd. Hunden benytter vær-
hårene for å utrykke seg i forskjellige 
situasjoner mye mer enn det vi tror. 
 
Konsekvenser av å fjerne værhårene 
Det er ukomfortabelt og stressende 
for hunden hvis vi fjerner værhårene, 
og vi reduserer hundens muligheter til 
å oppfatte dens nære omgivelser på en 
god nok måte. Hunder som har fått 
værhårene fjernet blir mer usikre i 
mørket, og de beveger de seg saktere 
fordi de får ikke den informasjonen 
som de trenger om ting som de kan 
støte bort i. Med intakte værhår så 
trenger ikke hunden fysisk kontakt for 
å registrere at et objekt er i nærheten.  
 
Er det da riktig at værhårene skal kun-
ne klippes og/eller fjernes for å gi 
hunden et «renere» utseende i utstil-
lingsringen? Hvor langt skal showfol-
ket gå for å tilfredsstille sine krav til 
«vakre» hunder? Svaret gir seg selv - 
det burde vært forbudt å fjerne et av 
hundens viktige sanseorganer. Tenk 
hundevelferd - ikke fjern værhårene 
selv om det står i rasestandarden at det 
er tillatt. ■ 

Mange hundeiere klipper eller til og med napper ut hundens værhår før de skal i 
utstillingsringen for at hunden skal fremstå på en bedre måte. I hvilke grad det 
gjøres på vår rase er vi ikke sikre på, men i rasestandarden for siberian husky 
står det blant annet følgende: «Trimming av værhår og hår rundt potene for å gi 
et renere utseende er tillatt». Man kan imidlertid spørre seg om dette er etisk 
forsvarlig og dermed god hundevelferd.  
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Hundene klare for avreise fra Lakselv. 

TEKST OG FOTO: RITA CICILIE BERG. 

Første etappe på Varangerhalvøya fikk 
flere av hundene i spannet utfordring-
er med dårlig mage, så farten var lav 
og hundene var slitne da de ankom 
Vadsø igjen. De hadde hatt vindstyrke 
17 m/s og tunge spor. Veterinæren 
sjekket over hundene, og siden de vir-
ket i fin form ellers, la vi en slagplan 
med ekstra hvile og en ny vurdering på 
neste sjekkpunkt. Heldigvis kom de 
seg slik som vi hadde håpet, og kon-
klusjonen var at løpsnerver nok hadde 
slått inn. 
 
Handlerteamet med store og små med-
lemmer kjørte videre til Varangerbotn, 
og i løpet av natta måtte vi ut på hen-
ting av en unghund som hadde vond 
triceps. Hun ble satt igjen på villmarks-
sjekkpunktet Bergeby og fraktet ned til 
sivilasjonen for oss. Vi syntes det var 
en slitsom natt, men valgte å ikke klage 
over det da vi møtte hundekjøreren 

igjen neste morgen på Nyborgmoen. 
Da hadde han vel vært i gang i 26 ti-
mer og sovet 20 minutter. Vi fikk i 
hunder og kjører mat og drikke, og 
kjøreren fikk hvile i bilen sammen med 
yngstemann i handlerteamet, mens vi 
gjorde forberedelser for neste etappe 
med babycall innen hørevidde ;) Her 
på Nyborgmoen fikk vi igjen god hjelp 
av flink veterinær, som hjalp oss å vur-
dere et håndledd som virket ømt. Etter 
hvile og resjekk ble denne hunden 
igjen sammen med oss, og kjøreren 
dro ut med seksspann. Nå gjensto 18 
mil, deriblant den fryktede, beryktede 
og kuperte 5,6 mil lange Masjok-
runden. Nå som to hunder var ute, 
fikk andre i spannet muligheten til å 
prøve seg i led sammen med hovedle-
deren Minni. Den vanligvis så sjenerte 
Donald imponerte etter hvert stort 
med å ta ansvar og gå foran knirkefritt 
de siste 8 milene av løpet! 

Det ble en hard økt for både hunder 
og hundekjører! Sporene var tunge og 
gjengen jobbet hardt. Vi fulgte med på 
telefon og fikk korte oppdateringer 
innimellom. Enkelte partier var så 
bratte at sleden måtte dyttes, og kjøre-
ren så vidt kom seg opp. Til kvelden 
sto vi klare på Nyborgmoen igjen for å 
ta i mot våre helter! Mestringsfølelsen 
var enorm etter å ha gjennomført 35 
mil, det var tydelig! Premieutdelingen 
var akkurat avsluttet da spannet vårt 
kom inn som siste til å gjennomføre, 
og de fikk en fin velkomst da mange 
tok turen ut for å ta dem imot. Veldig 
koselig! Plasseringen ble til slutt nr 14 
av 14 som gjennomførte, fem spann 
brøt løpet. 
 
Bergebyløpet var en flott opplevelse 
for hele teamet, vi handlerne koste oss 
også og var aktivt med i hundestellet 
på sjekkpunktene. I tillegg fungerte det 
godt med villmarkssjekkpunkter der 
kjørerne ordnet alt selv. Vi opplevde 
kjempestemning under hele løpet! Vir-
kelig noe vi ønsker å delta på flere 
ganger! ■ 

Team Vestavinden Husky pakket mormor og de åtte hundene i bilen, og i 
tillegg til tre unger, samboer/handler Trine Johansen og handler Rita C. 
Berg, så fikk vi med oss hundekjøreren Hans Petter Harangen også. Vi 
var en spent gjeng som kjørte fra Lakselv til Vadsø for vårt første Berge-
byløp! Bergebyløpet går i Øst-Finnmark med start i Vadsø og avslutning i 
Varangerbotn. Løpet har tre klasser. 14 spann 650 km, 8-spann 350 km og 
8-spann 3 x 50 km. Vi deltok i 8-spann 350. 
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Trine hugger vom med babycallen på. Veterinærsjekk og stell av hunder. 

Skilt 

Anton. 

Fokkbriller på. Tommel opp! 

Kodias håndledd får litt pleie 

Stemning før start 

Etter målgang. Minni og Donald. Premieutdeling. 
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Men det finnes oppdrettere som har 
kortsiktig profitt, prestisje og anerkjen-
nelse som hovedmål for oppdrettet 
uten å tenke nevneverdig på velferden 
til verken avlsdyr eller avkom. Jeg skal 
se litt nærmere på hva jeg tror driver 
slike oppdrettere og bevise at de strider 
både mot folks normale oppfatning av 
dyrevelferd og ikke minst mot NKKs 
etiske retningslinjer for avl og oppdrett. 
 
Innledning 
Denne artikkelen er bygget opp etter 
artikler og bøker om avl og oppdrett. 
Fagstoffet er i hovedsak hentet fra 
artikler i bøkene ”Genetikk, avl og 
oppdrett” og ”Hund, avl og helse”. 
Det er en fullstendig referanseliste på 
slutten av artikkelen. Der hvor det 
brukt direkte sitater vil sidetallet bli 
oppgitt i litteraturlisten. En del av stof-
fet er hentet fra nettsteder. De er ikke 
brukt ukritisk og det er gjort arbeid i å 
være selektiv og kritisk når stoff er 
hentet fra private nettsider.  
 
Meningene i denne artikkelen er mine 
personlige meninger og reflekterer 

ikke nødvendigvis synet til personer, 
organisasjoner og institusjoner det er 
naturlig å sette meg i sammenheng 
med. Artikkelen er ikke publisert andre 
steder enn her. Meningene er basert på 
personlig observasjon, litteratur, erfa-
ring og uttalelser fra ulikt hold. Me-
ningene er argumentert for og konklu-
dert etter prinsippet om observasjon-
refleksjon-analyse-konklusjon. Det er 
altså ikke følelsespåvirkede meninger i 
stor grad, selv om jeg skal ærlig inn-
rømme at jeg er følelsesmessig invol-
vert, både som hundeier og som et 
rasjonelt menneske. 
 
Det nevnes ingen konkrete oppdrette-
re eller raser i denne artikkelen. Årsa-
ken er at artikkelen er skrevet på gene-
relt grunnlag. Det er derfor ikke tilrå-
delig å bruke argumenter eller tolk-
ninger fra denne artikkelen til egen 
fordel eller bakdel. 
 
Misforstått snillisme 
Valpefabrikker er et svært negativt 
ladet begrep og det bør ikke brukes 
ukritisk. Valpefabrikk brukes om 

"oppdrettere" som har titalls kull på en 
gang og som kun holder hunder for 
avl med profitt som eneste motiv. 
Hundene lider ofte av understimule-
ring, er utsatt for fysiske og mentale 
overgrep, avlives når de ikke er bruk-
ende til avlsdyr og er ofre for seriøs og 
alvorlig neglisjering (Clabaugh, 2007). 
En av årsakene til at slike valpefabrik-
ker kan eksistere, er at mange kjøpere 
ser disse hundene til salgs i dyrebutik-
ker. De er jo så søte og appellerer til 
den myke siden i oss. Når man så fin-
ner ut at disse hundene blir holdt i små 
bur den tiden de ikke står til utstilling i 
butikken, føler ofte potensielle kjøpere 
sterk grad av medlidenhet. Man har 
lyst til å ta med seg alle valpene hjem 
og gi dem et godt liv. Men det er nett-
opp dette valpefabrikk-eiere satser på. 
De bedriver indirekte følelsesmessig 
utpressing for å få oss til å kjøpe valp. 
Å kjøpe slike valper er å støtte opp om 
et oppdrett vi ikke ønsker. Vi redder 
kanskje noen valper, men vi gjør det 
samtidig mulig for valpefabrikken å 
leve videre. Vi støtter altså det vi for-
dømmer. Eneste muligheten en vanlig 
forbruker har til å stoppe djevelskapen 
er å IKKE kjøpe valper som stilles ut i 
butikkvinduer eller som tydelig bærer 
preg av å være født et slikt sted. Det 
samme gjelder valper vi møter hjemme 
hos en oppdretter der dyreholdet er 

De fleste oppdrettere av hunder i Norge er skikkelig folk. De tar sitt an-
svar på alvor og avler på friske individer med god fysisk og mental helse, 
de har ikke flere valpekull enn det som er forsvarlig i forhold til pregning 
og de har ikke flere avlsdyr enn de klarer å stimulere godt nok både fysisk 
og psykisk. 

TEKST: TONE-LISE VILJE. FOTO: YVONNE DÅBAKK. 
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under en hver kritikk. Vi oppnår kun 
brannslukning når vi kjøper slike val-
per fra slike oppdrettere, vi motarbei-
der ikke årsakene og motivene bak.  
 
Spekulative og skjulte motiver 
Som ny hundeeier var det viktig for 
meg å lære meg mest mulig om hund, 
hundens anatomi, avl, trening etc. Jeg 
hadde tatt på meg ansvaret for et leven-
de vesen og er fremdeles veldig opptatt 
av å gjøre en best mulig jobb. På veien 
til kunnskap fikk jeg ikke bare god, po-
sitiv lærdom. Jeg lærte også at det fin-
nes mennesker som spekulerer i hunder 
og som avler delvis eller bare for peng-
er. De lever av å produsere valper. 
Oppdrett kan betegnes som hobbyvirk-
somhet og pengene fra valpene er såle-
des ikke skattbar inntekt. Nå er det fle-
re dommer mot oppdrettere som viser 
at det finnes modifikasjoner i den opp-
fatningen. Men penger er ikke nødven-
digvis den sterkeste drivkraften for å 
drive med oppdrett av hund. 
 
Prestige observerte jeg stadig oftere til 
å være en avgjørende faktor for hunde-
oppdrettet flere steder. Prestisje er i 
utgangspunktet ikke en negativ ting 
synes jeg. Så lenge det ikke er motivet 
for handlingen. Når prestisjen og aner-
kjennelsen kommer som en konse-
kvens av godt arbeid, veloverveide 
beslutninger, kunnskap og evner, er 
den velfortjent. Når prestisjen i seg 
selv er årsaken til at man ønsker å ha 
flest mulig valpekull og bli størst mu-
lig, er man på farlig grunn. 
 
Å tjene penger er heller ingen synd. 
Tvert i mot. Produktivitet som gir be-
lønning i form av økonomiske midler 
er bare til det gode. Men det forutsetter 
at pengene kommer fra evne til å skape 
verdier, ikke av lysten til å bli anerkjent 
eller når det gå på bekostning av dyre-
nes (og menneskenes for den sakens 
skyld) velferd og egenskaper. 
 
Hovedoppgaven til oppdretter 
Som medlem av NKK, forpliktet som 
oppdretter til å ”fremme utviklingen av 
de enkelte hunderaser, av fysisk og psy-
kisk sunne hunder, typeriktige, funksjo-
nelle og sosialt veltilpassede hun-
der” (Indrebø et.al, 2005). Med andre 
ord: Oppdrettere skal sørge for å opp-
rettholde og utvikle en rase i positiv 
retning og sørge for at de beste avlsdyr-
ene får flere avkom enn resten (selv de 
beste bør imidlertid ikke få for mange 
da det vil gjøre avlsbasen for liten). 
Hvordan gjør man det? Frode Lingaas 
presenterer følgende punkter som gang-
en i avlsarbeid (Indrebø et.al., 2005): 
 
Definisjon av avlsmålet, inklusive 

vektlegging av de enkelte egenskapene  
 
- Systematisk registrering av alle egen-
skaper i avlsmålet  
- Beregning av genetiske parametere, 
dvs i første omgang arvbarheter og 
genetiske sammenhenger mellom ulike 
egenskaper  
- Valp av avlsopplegg (linjeavl, innavl 
eller utavl)  
- Rangering av individer  
- Seleksjon 
 
Astrid Indrebø er veterinær fagsjef i 
NKK med doktorgrad i obstetrikk i 
tillegg til å være en meget erfaren opp-
dretter. Hun taler sterkt for at opp-
drettere har basale kunnskaper om 
genetikk og rasen man skal avle på. 
Etter egen erfaring og litt research må 
jeg si det er flere oppdrettere som ikke 
har disse basalkunnskapene. Noen 
oppdretter har rett og slett skremmen-
de lite kunnskap om de mest elemen-
tære ting når det gjelder både genetikk, 
pregning og trening. 
 
Hvordan velge riktig avlsdyr? 
Å velge avlsdyr må være en møysom-
melig prosess. Man skal finne et indi-
vid (forutsatt at man har et bra avlsdyr 
i eget oppdrett som fyller de nødven-
dige kravene), som har et upåklagelig 
gemytt. Hunder med temperaments-
problemer skal IKKE brukes i avl. 
Forskning viser at mentale egenskaper, 

både positive og negative, er svært 
arvelig betinget (Indrebø, 1997).  
 
Når det gjelder gemytt finnes det ikke 
noe klare parametere på hva som er et 
godt og dårlig gemytt. Man kan benyt-
te ulike mentaltester for å få en peke-
pinn, men det er viktig å huske at ge-
myttet ikke bare kan, men i noen tilfel-
ler skal, variere fra rase til rase 
(Sundgren, 2004). Man skal finne et 
avlsdyr som er helt frisk. Dette er selv-
sagt helt ufravikelig. Oppdrettere har 
derfor et ansvar for å være ærlige om 
eget avlsdyr, være åpen om testresulta-
ter og i tillegg sjekke historikken til det 
avlsdyret oppdretter ønsker å bruke. 
 
Kroniske lidelser utelukker hunden som 
avlsdyr. Det kan være allergier, hudpro-
blemer, immunforsvarsproblemer etc. 
 
I tillegg til de tre foregående kriteriene 
skal avlsdyret være etter FCI-standard 
eksteriørmessig, den skal inneha rasens 
bruksegenskaper og bevege seg sunt 
og effektivt. 
 
Å velge avlsdyr er altså en komplisert 
jobb som krever både kunnskap, inn-
sikt og bruk av sunn fornuft. Dersom 
man mangler de basale kunnskapene 
beskrevet i 3.0 vil man ikke være i 
stand til å foreta utvelgelsen på best 
mulig måte. Det er ikke sånn at trenger 
å bruke en hund som avlsdyr selv om 

Foto: Yvonne Dåbakk. 
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individet ikke har HD eller katarakt. 
Det er altså mange flere kriterier som 
skal legges til grunn. Å være champion 
(det være seg innen utstilling, lydighet, 
IPO, RIK, agility, trekk, jakt etc) gjør 
ikke hunden automatisk til et egnet 
avlsdyr. Man bør ikke se seg blind på 
resultater alene. Dessverre virker det 
som om det er tilfelle med en del opp-
drettere. 
 
Etikk og moral 
Nå har vi kommet til den kontroversi-
elle delen av denne artikkelen. Faktae-
ne er basert på NKKs etiske retnings-
linjer for oppdrettere. Konklusjonene 
og argumentene er mine egne og tar 
sikte på å bevise at en rekke oppdrette-
re i Norge ikke følger disse og bør 
således granskes.  
 
I NKKs etiske retningslinjer står det 
blant annet (omskrevet ordlyd, ikke 
endret betydning): 
 
Oppdrettere har ansvaret for at hunde-
ne vokser opp i et godt miljø og får 
den mentale og fysiske treningen de 
trenger for å ha et lykkelig liv  
 
Valpene skal ha riktig stell og omsorg 
fra de er født. De skal ha det rent, de 
skal ha ro, riktig fôr og de skal preges  
 
I tillegg er det oppdretters ansvar å 
vurdere valpekjøpere og informere 
disse om rasen, eventuelt pelsstell, 
hvor mye trening de trenger, forsik-
ringer etc.  
 
Oppdretteren skal også være tilgjenge-
lig for råd og veiledning etter valpen er 
levert. I følge disse retningslinjene har 
altså oppdretteren et ansvar også etter 
at valpen har forlatt «redet». 
 

De fleste hundeeiere i Norge har hun-
den som familiehund. De går turer og 
stadig flere går på kurs og kanskje tre-
ner litt lydighet og andre sporter for 
moro skyld. Det er de færreste som 
kjøper hund utelukkende for én aktivi-
tet. Å selge familiehunder medfører en 
del plikter. 
 
Selger du valpene som familiehunder 
bør du blant annet:: 
 
- Sørge for at valpene er kjent med 
lyder, lukter, bevegelser etc fra men-
nesker. 
 
- Valpene bør bo inne hos oppdrette-
ren. Siden disse hundene selges som 
familiehunder er det unaturlig og uhel-
dig at de, i pregningsperioden, bor 
utendørs uten særlig kontakt med 
mennesker. De skal selvsagt være ute 
og bli kjent med utemiljø, men valper 
som bor inne med mennesker får det 
beste utgangspunktet i livet  
 
- Sosialisere dem. Gjerne gjøre valpene 
kjent med å kjøre bil, bade, bli børstet 
og klippet klør på  
 
- Informere om hvor viktig de første 
12-16 ukene er for en valp. Det som 
skjer i denne perioden har stor, kan-
skje til og meg avgjørende, betydning 
for hundens senere liv  
 
- Ta på dem. Familiehunder bør være 
vant til menneskelig berøring 
 
Det er sikkert flere punkter jeg har 
glemt, men dette er de viktigste tror jeg. 
 
Når det gjelder punkt 1 i de etiske ret-
ningslinjene er det mange oppdrettere 
som ikke fyller kravet. Tenk deg selv: 
Oppdrettere som har åtte-ti hunder, er 

i vanlig jobb, har familieforpliktelser 
etc. Når i all verden skal denne opp-
dretteren (eller hundeeieren for den 
sakens skyld) ha tid til å gi alle hunde-
ne den fysiske og mentale treningen de 
trenger? Jeg må si jeg ikke hadde mu-
lighet til å tilfredsstille behovene til 
halvparten en gang. Dersom man har 
en rase som krever middels mosjon 
(det betyr mer enn 30 minutter tissetu-
re pr dag) hvordan skal man ha tid til å 
fysisk trene disse hundene? Når man 
er i jobb og har familie er det rett og 
slett ikke fysisk mulig å få dette til. Jeg 
skjønner at det fristende med mange 
hunder. Jeg kjenner til og med men-
nesker med mange hunder som klarer 
å gi hvert enkelt individ all den trening, 
utfordring og stell de trenger for ha et 
bra liv. Men det er mennesker som 
ikke har alle de andre forpliktelsene i 
tillegg. Det må ikke være sånn at lysten 
er større enn evnen. I alle fall bør man 
ikke handle på det. 
 
For hva skjer når hundene aldri blir 
brukt, verken fysisk eller mentalt? De 
får ikke utløp for sine nedarvede og 
naturlige egenskaper, de får ikke sti-
mulert verken nesen eller hjernen og 
det må jo være forferdelig vanskelig å 
bedømme slike hunder som eventuelle 
avlsdyr når de ikke blir brukt til det 
rasen skal brukes til? Ikke skjønner jeg 
at noen vil bruke slike dyr som partner 
til egne avlsdyr. 
 
Slik behandling av avlsdyr er ikke å 
fremme rasens beste. Tvert i mot. Man 
avler på individer som oppdretter selv 
ikke vet om innehar de bruksegenska-
pene rasen eventuelt skal ha. Hvordan 
vet oppdretter om en jakthund er bra 
hvis den aldri har vært på jakt? Hvordan 
kan en bedømme en trekkhund som 
aldri har trukket? Og en sporhund som 

Foto: Yvonne Dåbakk. Foto: Jorunn Bakås. 
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ikke har blitt brukt til annet enn å spore 
de andre hundene i hundegården sin? 
 
Det vil også være naturlig å anta (uten 
at jeg har noe faglig begrunnelse for 
det) at hunder som aldri blir brukt ikke 
har det beste gemyttet. Det er bevist at 
hunder som ikke får utløp for sin na-
turlige adferd eller er understimulerte, 
ofte vil bli aggressive, sky eller usikre. 
Det strider i mot prinsippet om å ikke 
avle på dyr med mentalt anmerkninger. 
 
Konklusjon/oppsummering 
Å være oppdretter av hund er et 
enormt ansvar. Ikke alle er det ansva-
ret bevisst. Kunnskap, erfaring, utdan-
ning og genuin interesse bør være en 
forutsetning for å drive avl på hund. 
Tilgjengeligheten på kunnskap er stor, 
så ingen burde skylde kunnskapsløshe-
ten på kommunikasjonsproblemer.  
 
Jeg blir provosert når oppdrettere ten-
ker mer på prestisje, status og sløyfer, 
enn på rasens beste. Når de velger et 
avlsdyr ut i fra geografisk tilgjenge-
lighet, rene utstillingsresultater, løpsre-
sultater eller ikke setter seg nøye inn i 
kombinasjonsmuligheter eller histo-
rikk. Jeg blir også veldig provosert 
over planlagte tyvparringer, løgn om 
helseresultater og oppdrettere som gir 
blaffen i å sjekke helseresultater på 
andre individer enn akkurat det ene de 
skal avle på. Blir sint av oppdrettere 
som bortforklarer HD, øyesykdommer 
og andre helseplager med de mest pin-
lige historiene. Det ødelegger for rase-
ne, for oppdrett som hobby, for valpe-
kjøpere og hundeeiere generelt.  
 
Vi som valpekjøpere kan gjøre en hel 
del for å få disse oppdretterne til å ta til 
fornuften eller sørge for at de forsvin-
ner ut i periferien. Vi kan la være å kjø-

pe valp derfra. Enkelt og greit. Sjekk 
rundt, besøk oppdrettere, vær kritisk, 
still spørsmål og bruk fornuften!! Det 
som virker helt supert ved første øye-
kast kan vise seg å være helt sjanseløst 
ved blikk nummer to. Det er ikke frekt 
å be om referanser. Jeg hadde tatt det 
som et tegn på stor seriøsitet hvis en 
valpekjøper hadde spurt om det. 
 
Både Maar og Charmy har blitt pappa i 
år. Det tok åtte år før jeg fant en opp-
dretter jeg ønsket å låne bort Maar til. 
Det tok fem år før jeg fant like bra til 
Charmy. De er friske, er champions, 
har dokumenterte bruksegenskaper 
gjennom mange års turer som er be-
hørlig beskrevet i sosiale medier og på 
denne bloggen og har et fantastisk 
gemytt. MEN - gutta mine skal ikke 
parres med en tispe som har det kjipt 
eller få valper etter seg som ikke er 
preget skikkelig. De skal heller ikke 
møtes bak en bil og parre og reise 
hvert til sitt. De skal bli kjent og være 
trygge på hverandre. Tispa skal ha 
trygghet hele tiden hun er drektig, val-
pene skal preges på best mulig måte og 
i det hele tatt - alt må være på stell. Jeg 
er glad jeg fant to oppdrettere jeg sto-
ler på, og i etterkant kan si de har le-
vert og mer til. Rasen fortjener at gutta 
går i avl. Men hadde ikke de rette opp-
dretterne med de rette holdningene 
dukket opp, så hadde det ikke blitt noe 
avkom etter dem. Noe å tenke på for 
de som låner bort hannhundene sine 
helt ukritisk til useriøse oppdrettere? 
 
Det finnes selvsagt strålende oppdrette-
re! Heldigvis. Det finnes oppdrettere 
som oppfyller alle ønskene og kravene, 
og som følger retningslinjer både når 
det gjelder kunnskap, erfaring og ikke 
minst den etiske siden ved oppdrettet. 
Det finnes oppdrettere og hundeeiere 

som går gjennom ild og vann for å sør-
ge for at hundene deres har det bra. 
Oppdrettere som legger ned masse 
jobb i valg av avlsdyr og som behandler 
hundene sine som familiemedlemmer. 
Disse oppdretterne har kanskje ikke 
alltid valper tilgjengelig. Kan hende 
man må vente en hel evighet på valp, 
men det er ikke tilgjengeligheten som 
bør avgjøre hvor man kjøper valp fra. 
 
Kjære oppdretter: Ikke ha som mål å 
bli en størst mulig oppdretter – ha 
som mål å bli en best mulig en. ■ 
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Jeg falt ganske fort for den aktive og 
flekkete lille frøkna med de mørkebru-
ne øynene som lyste mot meg. Ni uker 
gammel fløy Tuna og jeg til Stockholm 
hvor vi bodde i hennes første leveår. 
Her fikk hun være med på det aller 
meste og taklet ting med en sånn selv-
sikkerhet som bare går rett inn i sjela. 
Plukket fort opp kommandoer fra sto-
rebror som hun første halvåret ofte 
gikk koblet fast til. 
 
Flyttet etter hvert tilbake til Norge da 
det å ha umiddelbar nærhet til skogen 
ble for stort savn for oss alle selv om 
skigåing i den svenske skjærgården 
også var trivelig. 
 
Jobbet selv som frivillig for røde kors 
på julaften og så etter hvert meg om 
etter å gjøre noe mer, men da jeg måt-
te forplikte meg til så mange timer per 
uke etter jobb, syntes jeg ikke det var 
ok i forhold til hunden min. Det var 
da jeg ble kontaktet og spurt om jeg 
ikke var interessert i å være besøks-

venn med hund. Og DET ville jeg jo! 
 
Jeg har jobbet som hundeinstruktør i 
mange år og hatt husky i 20 år, så følte 
på meg at hun jeg eier nå faktisk kunne 
være egnet til en slik type aktivitet. 
 
Etter forhåndsgodkjenning av oss beg-
ge, masse kurser for meg, to lange hel-
ger med hund og så mentaltest gjen-
nomført av en etolog fra Norges miljø
- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU) så var vi klare! Tuna bestod 
med glans og brydde seg fint lite om 
krykker som smalt i gulvet, mennesker 
som gikk rart og skreik, gåstoler og alt 
annet de bød på av utfordringer. Dette 
er jo ekstreme ting som hunden anta-
gelig ikke vil oppleve så mye av under 
besøkene, men man skal se at hunden 
takler dette for dyrevelferden er vik-
tigst av alt. 
 
De gangene Tuna reagerte på noe så 
viser hun det med å kaste seg ned i 
leksfinte som jo er en ganske uskyldig 

reaksjon. Hun oppsøker veldig raskt 
det som var rart og finner fort roen 
ved siden av igjen. 
 
Hun har også en utrolig tillit til meg. 
Dette er det i denne jobben viktig jeg 
som fører ser og anerkjenner fordi i 
noen situasjoner vil jeg måtte kreve at 
hun skal finne seg i ting som er uvant 
og stole på at jeg ser det og får henne 
fort unna. 
 
Eksempel som vi trent på er at noen 
eldre ikke alltid er bevisst sin egen styr-
ke og kan slå ganske hardt på hunden 
istedenfor å stryke. Da er det viktig 
selv om hun selvsagt synes det er fælt 
ikke biter eller skvetter unna, men sto-
ler på meg. Og dette har hun vist gang 
på gang at hun gjør så her jobber jeg 
hardt med å gjøre meg tilliten verdig. 
 
I forbindelse med dyrevelferden i dy-
reassisterte intervensjoner ble vi høs-
ten 2015 spurt om vi ville være med 
som en av ti norske ekvipasjer på ett 
EU prosjekt som heter Prosjekt Eras-
mus +: European standards therapy 
dog training. Dette er ett samarbeid 
mellom Norge, Polen, Østerrike, Ne-
derland og Tyskland om å finne en 
mal for hvordan trene hunder innen 

Foto: Kurt Jarnes. 
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Jeg vil introdusere dere for min selvsagt helt objektivt smått fantastiske 
frøken Nay-La-Chee Rohan Tuna Icecross. Resultat av en uplanlagt par-
ring med to foreldre som jeg likte veldig godt, kom hun til verden 
29.10.2011. Jeg hadde da kun en husky som jo alle vet ikke går over lengre 
perioder, så da jeg fikk telefonen og så bildene var jeg solgt! 
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dette feltet med dyrevelferden i sen-
trum. Vi takket selvsagt ja, så blant 
mange golden retrievere og labradorer 
var den langbeinte huskyen min – og 
hun var så flink at hun iblant frem-
bragte tårer hos trenerne. Vi måtte ta 
flere teoriprøver samt sende inn vi-
deoer hvor Tuna måtte løse flere opp-
gaver som ble sendt inn til sensor for 
prosjektet. Når alt var bestått fikk vi 
klarsignal til å være med på åtte dagers 
opphold i Polen hvor vi var 30 ekvipa-
sjer fordelt på de respektive landene. 
Her ble det noen intensive dager blan-
det med forelesninger og praktisk tre-
ning med hund. All ære til polske tre-
neren som gjorde sitt ytterste for å 
lære Tuna å apportere, men det sitter 
litt lengre inne hos huskyen. Så nesten 
litt fornærmet ut når alskens rart ble 
dinglet foran ansiktet hennes med en 
utrolig forventning… hos treneren. 
Hjemme i Norge har vi fått hjelp og er 
godt i gang dog så håpet er ikke borte. 
 
Etter at oppholdet var over, fulgte en 
eksamensfilm og oppgave vi måtte 
levere inn. Vi bestod alt og har ett fint 
diplom å vise til. Utrolig læringsrikt og 
veldig gøy å se hvordan ulike land tre-
ner. Tyskerne hadde veldig strikt tre-
ningsopplegg, de polske litt mer løst, 
mens nordmennene landet ett sted 
midt i mellom. 
 
Så hva gjør en besøkshund? 
Jobben til en besøkshund er ofte å 
være ett lite avbrekk i en ellers kanskje 
litt ensformig tilværelse. 
 
Mennesker har et medfødt behov for 
fysisk kontakt (Harlow, 1985). Dess-
verre har ikke alle mennesker tilgang til 
fysisk kontakt og det er her hundene 
kommer inn. Berøring kan føre til po-
sitiv endring i hormonspeilet. Dette 
fører igjen til et mindre behov for me-
disinering og høyere grad av trivsel. 
 
Per nå besøker Tuna og jeg annenhver 
uke en demensavdeling på ett syke-
hjem i Oslo. Tuna er VELDIG foku-
sert på meg som eier, så mye av job-
ben vår har vært å trene henne til å 
skjønne at selv om jeg holder båndet 
skal hun i visse situasjoner forholde 
seg til andre og egentlig ignorere meg 
litt. Her igjen kommer tilliten oss i 
mellom inn. Tuna må stole på at jeg 
ser når hun begynner å bli sliten og jeg 
må stole på at Tuna egentlig har skjønt 
hva hun skal. Sykehjem er ett krevende 
miljø for en hund, og det må man 
være bevisst selv om hunden er aldri så 
glad i mennesker. Det lukter annerle-
des, mange fremmede lyder, gjerne litt 
annerledes gulv og mens noen er roli-
ge mennesker finnes også de som har 

mye lyd. Alt dette får jo hunden med 
seg, men skal samtidig konsentrere seg 
om det mennesket hun er for å besø-
ke. På sykehjemmet jeg besøker har 
aktivitøren satt oss til å besøke to da-
mer som ikke har noen nær familie så 
da er det viktig at disse faktisk denne 
ene gangen får den oppmerksomhet 
de fortjener. 
 
På jobb har Tuna ett flott skjerf fra 
Røde Kors. Utover at det jo ser flott 
ut er dette ett signal til henne om at nå 
skal vi på jobb! Gøy å se at når hun får 
dette på så endrer personligheten fra 
den litt mer fjasete tjo og hei huskyen 
til en sindig dame med en ro i øynene. 
 
Hun går bort til den aktive damen i 
rullestol og legger hodet i fanget og lar 
meg hjelpe damen som ikke er så før 
med hendene til å kose på ørene fordi 
hun prater mye om den finske lapp-
hunden hun hadde som liten som had-
de sååå myke ører. Etterpå er hun fot-
varmer for den litt forsiktige damen 
som mest ser på henne og sier hvor 
pen og rolig hun er. 
 
Dette varmer å se at de lyser opp og 
utbryter iblant «har hun kommet til 
meg??»med en blanding av glede og 
forundring. 
 
Mange lurer på om det har noen reel 
funksjon. Det finnes masser med doku-
mentasjon så skal ikke skrive ned alt 
her. Men for de som vil kanskje se litt 
mer på forskningen bak dette så er det-
te noe av den dokumenterte effekten: 
 
Bedret sosial atferd (Banks & Banks, 
2002, 2005; Barak et al., 2001; Berns-
tein et al., 2000)  
Mindre depresjon og bedre humør 
(Friedmann et al., 2015; Majic et al., 
2013; Marcus et al., 2012; Olsen et 
al.,2016)  
Mindre agitasjon (Richeson, 2003; Sel-
lers,2006)  
Forbedret kognisjon (Moretti et 
al.,2011)  
Bedret fysisk funksjon (Friedmann et 
al., 2015; Herbert & Greene, 2001; 
Olsen et al., 2016)  
 
Selv om jeg hadde på forhånd utrolig 
trua som det heter på dette, var jeg 
også spent på om jeg selv kom til å 
merke endring hos dem jeg besøkte og 
hvor lang tid det ville ta. 
 
Besøker da en som er utrolig sjenert 
og med antydning av afasi og en i rul-
lestol som er veldig pratsom, men 
ganske urolig og mye fokus på å skulle 
hjem derfra. 
 

Besøk nummer tre på sykehjemmet 
merket vi allerede en endring i de to vi 
besøker. Hun sjenerte begynte brått og 
prate masse og selv om alt ikke var så 
lett å skjønne var hun engasjert! Isteden-
for å se ut i luften søkte hun øyekontakt 
og våget klappe Tuna ennå mer. 
 
Damen i rullestol som vært pratsom 
fra dag 1 begynte brått og fortelle mer 
om barndommen og ting som pleierne 
aldri hadde hørt henne snakke om. 
Det var betydelig mindre snakk om å 
gå derfra og hun var mer fokusert over 
lengre tid. Hun brøyt også ut når vi 
kom gående mot henne: «å herregud, 
der kommer hun jo Tuna, lykke på fire 
bein». Sånt varmer og viser hvor mye 
det å få besøk av den firbeinte kan 
bety for enkelte. 
 
Veien videre for Tuna 
Vi er nå i gang med skolering for å bli 
godkjente som terapihund-ekvipasje. 
Dette stiller høyere krav til både fører og 
hund da hunden mer aktivt skal utføre 
en jobb utover det og bare være kos. 
 
Utdannelsen er ett samarbeid mellom 
Antrozoologisenteret og NMBU. Her 
håper vi å kunne jobbe med barn som 
en skolehund. Så om alt går etter pla-
nen blir vi etter hvert en av hundene 
som jobber for Dyrebar Omsorg som 
blir drevet av Antrozoologisenteret. ■ 
 
Tuna har også fått egen side på face-
book som dere gjerne kan følge: 
https://www.facebook.com/
TunaSiberianHusky/ 

Hva er dyreassisterte intervensjoner? 
Dyreassisterte intervensjoner er aktive, tids-
avgrensede tiltak der ulike former for sam-
handling med dyr brukes som supplement til 
ordinære tiltak, og kommer i tre hovedret-
ninger: 
 
Dyreassisterte aktiviteter (DAA): innebærer 
at dyret bidrar som miljøskaper og brukes av 
både fagfolk og lekfolk, eks. besøksvenn. 
DAA kan brukes i mange ulike miljøer av 
spesielt utdannede fagfolk, delvis utdannede 
eller frivillige lekfolk. 
 
Dyreassistert pedagogikk (DAP): dyret be-
nyttes som en pedagogisk ressurs i skoleve-
senet, for eksempel lesehund. 
 
Dyreassistert terapi (DAT): systematisk bruk 
av dyr som en integrert del av et behand-
lingsopplegg. DAT innebærer at personell 
innen helsevesenet eller sosialvesenet bruker 
ett dyr som en del av jobben sin. DAT er en 
målrettet intervensjon der et dyr som til-
fredsstiller visse kriterier er en integrert del 
av et behandlingsopplegg. Prosessen blir 
dokumentert og evaluert. 
 
Er dette noe som kanskje du synes høres 
spennende ut kan jeg anbefale deg å ta kon-
takt med Dyrebar Omsorg. 
www.dyrebaromsorg.no 
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De hundene som jeg igjennom åre-
ne har fått mulighet til å omgås, 
har gitt meg hundekunnskap. For 
meg innebærer begrepet å forstå 
hvordan hunder fungerer, hvilke 
behov de har for å leve i trygghet 
og hvordan jeg som menneske skal 
gjøre meg forstått og være en per-
son de kan stole på. Ved hjelp av 
passende innlæringsmetoder kan 
man lære hunder forskjellige triks 
uten egentlig å ha hundekunnskap. 
Men for å oppdra en hund må man 
vite mer om hva som er naturlig for 
hunden, hvilke regler som gjelder i 
deres verden, og hvordan de kom-
muniserer med hverandre. 
 
Da jeg var oppdretter fikk jeg mulighe-
ten til å studere flokklivet på nært 
hold, og se hvordan de yngre individe-
ne lærte av de voksne. Jeg oppdaget at 

atferd som mange hundeeiere kjemper 
for å lære sine hunder ligger naturlig 
for hundene. For eksempel så man, 
når valpekullet beveget seg fritt uten-
dørs og tispen beveget seg bort i fra 
huset, at valpene alltid fulgte henne. 
Hun behøvde ikke å rope på dem, og 
hun hadde alle med seg hjem. Ei heller 
i voksne hunders liv har jeg hørt eller 
sett at en voksen hund lokker eller 
overtaler en annen til å følge etter.  
 
Velger selv 
Hunder får åpenbart selv ta ansvar og 
velge hvem de ønsker å være sammen 
med. Om en nysgjerrig valp forlater 
flokken for å utforske en spennende 
lukt eller jage ekorn, blir den møtt med 
tydelig markering fra tispen. Jeg har 
sett samme oppførsel hos voksne hun-
der som lever i flokk, og jeg tolker det 
som at hundene rett og slett blir opp-

dratt til ikke å forlate flokken. Den 
som likevel gjør dette må ta kon-
sekvensene, og gjøre seg ekstra ydmyk 
og underdanig for å få være med i 
flokken igjen. Dette er flokkmentalitet 
som stammer fra den tiden da hunden 
var et vilt dyr – det individet, særlig en 
valp, som forlot sin flokk, ville aldri 
overleve. 
 
Dette har forresten ingen ting med 
innkalling å gjøre. Innkalling er noe vi 
må lære vår hund for å få kontroll på 
den i vår verden, og for den treningen 
fins det mange forskjellige teorier og 
treningsmetoder. Når tispen av den 
ene eller andre årsak forlater valpekas-
sa, ser man også atferd som er verdt å 
notere seg. Hun går rett og slett sin 
vei, og ingen valper maser om å få bli 
med. Når hun siden vender tilbake til 
valpene, er oppmerksomheten hennes 

Foto: Helmut Dietz  

TEKST: BARBRO BØRJESSON. 
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rettet mot å gjøre rent. Om valpene 
forsøker å mase seg til mat med en 
gang tispen er tilbake, gir hun klar be-
skjed om at det ikke skal spises nå. 
Hun kan knurre og ta fast tak over 
hodet på «frempå» valper.  
 
Fire steg 
Jeg tror det ville gjøre hverdagen lette-
re for mange om vi opptrådte med 
samme tydelige selvsikkerhet som hun-
der gjør. Hva skjer når vi kommer 
hjem? Jo, vi tar på oss pipestemmen, 
og viser på alle tenkelig vis at vi har 
behov for samvær med valpen i det 
øyeblikket vi gjenforenes. Tenk om vi 
kunne ligne en hundemamma, i alle fall 
ved så åpenbare og overførbare tilfeller 
som dette. Vi vil jo oppdra våre elske-
de hunder med kjærlighet og omsorg, 
og gi dem et trygt liv med så få stresse-
de opplevelser som mulig – men i blant 
begår vi den feilen det er å glemme at 
det er en hund det handler om! 
 
Jeg fikk en dag en idé om at jeg skulle 
teste hvilket resultat jeg ville få om jeg 
håndtere fremmede hunder etter et 
visst mønster. Målet var at hundene 
skulle kjenne så stor tiltro og tillit til 
meg at de etter kort tid ville velge å 
følge meg – selv uten bånd. 
 
Min idé gikk ut på følgende: 1. Hun-
den skal kjenne tillit til meg når jeg tar 
kroppskontakt med den. 2. Vi skal 
kunne leke sammen. 3. Hunden skal 
akseptere at jeg bestemmer hva den 
skal gjøre og hva den ikke skal gjøre. 4. 
Hunden skal følge meg også uten bånd 
og uten at jeg ber den om det. 
 
Jeg testet min teori på 15 hunder mel-
lom 12 og 18 måneder, og jeg brukte 
ca 1 time per hund. Hundene bodde i 
separate bokser på skolens hundestall, 
og hadde tidligere vokst opp hos for-
skjellige fôrverter. Når jeg gikk inn i 
boksen, opptrådte jeg i utgangspunktet 
ganske nonchalant. Men når hunden 
viste tydelig interesse for meg respon-
derte jeg gjennom å prate og røre ved 
den. Deretter var det tid for en tur i 
bånd. Om, eller snarere når, hunden 
anstrengte seg for å komme raskere 
frem, markerte jeg at dette ikke var 
akseptabelt ved å stramme båndet noe 
og å snakke med lav og rolig stemme. 
Dette lave toneleie brukes av og til 
blant hunder av den som dominerer en 
annen, og kan best oversettes som «jeg 
vil at du tar det med ro». 
 
Belønning og korrigering 
De hundene jeg hadde i mitt 
«prosjekt» roet seg også etter noen 
markeringer. Så snart en hund forsto 
at det lønnet seg å tilpasse tempoet og 

å holde kontakt med meg, stanset jeg 
og kommanderte hunden til å sette 
seg. Når hunden gjorde som jeg ba 
om, belønnet jeg med vennlig stemme. 
Etter noen repetisjoner av sitt øvelser 
fikk hunden sitte til den på eget initia-
tiv reiste seg. Da passet jeg på å korri-
gere den. Jeg ville få en mulighet til å 
markere min misnøye i en situasjon 
hvor jeg var helt sikker på at hunden 
skulle forstå hvorfor jeg ikke var for-
nøyd. Deretter repeterte jeg situasjo-
nen med ulike forstyrrelser, tilpasset 
hver hund forutsetninger.  
 
Min filosofi går ut på å balansere korri-
gering og belønning til jeg er sikker på 
at hunden både forstår hva jeg vil og 
tydelig viser at den setter pris på be-
lønningen. Nå «trengte jeg meg på» 
hunden litt for å se om den stolte på 
meg når jeg håndterte den. Jeg under-
søkte ørene, åpnet munnen, masserte 
kroppen og løftet i blant på en labb. 
Omtrent som ved en helsekontroll. 
Under den noe barduse håndteringen 
begynte jeg å leke med hunden. Jeg 
lekte med hunden på forskjellig vis 
avhengig av hundens lynne. Her be-
nyttet jeg meg av en tyggeleke. Enkelte 
hunder lot jeg vinne, mens andre fikk 
kjenne på det å tape. Hittil hadde alle 
hundene vært i bånd, men nå, mot 
slutten av leken, tok jeg av bånd og 
halsbånd. Uten å si noe, og uten å se 
på hunden gikk jeg så min vei. Nå 
skulle jeg få svar på om jeg hadde rett 

eller feil i min filosofi! Om hunden 
hadde fått den tilliten til meg som jeg 
håpet på, ville den følge meg og kom-
me til meg når jeg ba den om det. Den 
skulle i tillegg vise tydelig at den satte 
pris på at jeg tok initiativ til kontakt. 
Samtlige hunder opptrådte som jeg 
hadde håpet. Nå, og først nå, når de 
selv valgte å komme til meg, viste jeg 
tydelig på alle vis min glede over å få 
være sammen med den. 
 
Til ettertanke 
I underkant av en time hadde jeg hatt 
kontakt med en fremmed hund på 
mine premisser. Deretter fikk hunden 
velge. Meg eller friheten. Min erfaring 
ble at på den korte tiden hadde jeg på 
enkelt vis gitt hunden følelsen av at jeg 
var «bra å ha», og derfor valgte de å 
følge meg med samme følelse som de 
kunne ha hatt i et møte med andre 
hunder. Nå bruker jeg alltid disse fire 
stegene for å kontrollere relasjonen 
mellom en hundeeier og hans hund. 
Og det er gjennom disse fire stegene 
eller prinsippene at jeg korrigerer feil i 
håndtering eller dårlig kommunikasjon 
mellom dem. Disse stegene er så enkle 
å følge, i tillegg til at de kan tilpasses 
hver ekvipasje. I ett tilfelle kan det 
være nødvendig å lære en eier å leke 
med sin hund, i et annet kan det hende 
at hunden må lære at det finnes viktige 
ord den må respektere, mens en tredje 
kanskje må lære seg at det ikke er ok å 
dra i båndet. ■ 

Foto: Rigmor Rønning Myrvang. 
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Denne gangen har vi fokus på førs-
tehjelp og hva man kan gjøre der-
som uhellet skulle være ute når 
man har med seg hunden på tur. 
 
De fleste av oss har en eller annen 
gang i livet vært uheldig og kommet ut 
for en eller annen skade på hunden. 
Som regel er det mindre skader det 
dreier seg om, men det er alltid nyttig å 
vite hva du skal gjøre både med store 
og små skader. 
 
Først vil jeg bare si at egen sikkerhet 
kommer først. Et dyr som har vondt 
skjønner ikke hva som skjer og kan bite. 
Dersom vi blir bitt, er vi til lite eller ing-
en nytte for dyret. Lag derfor et snute-
bånd av det som måtte finnes. Det kan 
være belte eller en taustump, og det 
forhindrer at du blir bitt eller skadd. 
 
En annen grei ting å gjøre før du legger 
avgårde, er å finne ut hvor nærmeste 
veterinær finnes. Lagre telefonnumme-
ret på telefonen. Når du står midt oppe 
i en situasjon, kan du bli ganske stres-
set og ha det travelt og da er det liten 
vits å bruke tid på google. Kanskje har 
du ikke engang internett tilkobling. 
 
Når vi pakker sekken for å dra på tur, 
er det alltid kjekt å ha med et første-
hjelpsskrin, både for vår egen del og 
for hundens. Det er ingen fasit for hva 
du skal ha i dette skrinet, men jeg kan 
fortelle hva jeg har i mitt når jeg er på 
tur. I mitt skrin er det alltid gaffateip, 
som kan brukes til det meste, og jeg 

har sterilt saltvann i stedet for sårrens 
som pyrisept. Dette duger både til å 
rense sår, samt kan brukes til å skylle 
øyne om det skulle være noe der. Jeg 
har med saks, sterile kompresser, eng-
angsbandasjer, engangshansker og en 
bit med bomullstau, og en god gam-
meldags ispose av typen man vrir på 
for å utløse kulde. Med dette kan jeg 
klare å forbinde, støtte opp og rense 
frem til jeg kommer til veterinær. Og 
skulle det ikke være nok, så bruker vi 
det vi har tilgjengelig.  
 
Sår og blødninger 
Sår og blødninger er det vi kommer 
oftest ut for og her er det forskjellige 
grader fra enkle skrubbsår til store 
blødninger. Ser du blod, så sjekk hele 
hunden og kartlegg hvor skaden er, og 
om det er flere skader. Ved sår og 
blødninger vet vi hva som skjer og kan 
enkelt ta kontroll. Ved store, alvorlige 
blødninger skal det legges på trykk, 
enten ved hjelp av en gjenstand eller 
du kan bruke hånden.. Hold trykket i 5 
minutter og løsne forsiktig å se om det 
har avtatt. Dersom blødningen da er 
mindre, legges det et litt lettere trykk 
på stedet til du ankommer veterinær. 
Pass på å holde dyret mest mulig i ro 
og unngå stress. 
 
Mindre sår og lette blødninger bør 
skylles og dekkes til med en steril 
kompress, før du kontakter veterinær. 
Ved mindre blødninger har du litt mer 
tid på deg. Overfladiske sår renses og 
holdes under oppsikt, slik at du får 

fulgt med på at det ikke blir noen in-
feksjon i såret. Unngå at hunden slik-
ker på såret. 
 
Brudd og halthet 
Brudd og halthet er også en risiko når 
hundene løper i stor fart og i ulendt 
terreng. For å stille diagnosen brudd, 
må det tas røntgen. En hund med 
brudd vil aldri / sjeldent tråkke på fo-
ten, og den vil vise tegn på smerte. En 
hund halter ikke hvis ikke den har 
vondt, og det er den eneste måten den 
kan fortelle oss at noe er galt på. 
 
Hjelp hunden på best mulig måte til 
bilen, enten ved å bære, eller støtte 
den! Er det et åpent brudd, vil det 
være bein synlig, og i disse tilfellene 
bør du dekke til bruddstedet forsiktig 
med sterile kompresser med saltvann, 
for å minimere faren for forurensing 
så mye som mulig. Ved synlig bein og 
penetrering av hud er infeksjonsfaren 
veldig stor. De fleste hunder vil ikke 
akseptere at man spjelker et brudd, så 
legg kompressen forsiktig på, og fest 
de lett med tape. Prøv å unngå å hånd-
tere det skadde beinet mer enn nød-
vendig, og husk at dette er meget 
smertefullt for hunden. 
 
Stikksår, ofte sett på hunder som løper 
i stor fart i tett terreng, hvor de løper 
på ting som stikker ut / opp. Sjekk 
ofte over hundene deres, spesielt i 
brystet når de er inne hos dere. Skulle 
de ha løpt på noe og det sitter igjen 
deler av dette, for eksempel en kvist, 

TEKST: MONA LARSEN, LABORATORIEANSVARLIG PÅ FREDRIKSTAD DYREHOSPITAL. 
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så ikke dra dette ut. La det som sitter 
der bli værende til dere kommer til 
veterinær. Dette er fordi du ikke vet 
hvor langt inn fremmedlegemet sitter, 
og ofte kan det fungere som en 
"propp" om det har trengt igjennom 
blodårer og indre organer. Prøv å hol-
de fremmedlegemet mest mulig i ro på 
vei til veterinær. 
 
Øyne 
Skader på øyne skal sjekkes hos veteri-
nær. Ser du at hunden kniper med 
øynene, at den gnir øyet mot noe, eller 
det er et synlig fremmedlegeme og/
eller rødme i øyet, trenger hunden rett 
behandling. Selv den minste lille rift 
på øyet kan skape trøbbel, og det er 
ubehagelig å ha vondt i øynene. Du 
kan skylle øyet med sterilt saltvann, 
for å fjerne eventuelle løse ting, men 
for å se om dette har laget noen ska-
der, må øyet sjekkes under eget lys for 
å avdekke sår på hornhinnen. Bruk 
aldri rester av medisiner du har liggen-
de, eller medisiner du ikke har fått for 
den spesielle øyeskaden. Det kan ofte 
gjøre vondt verre og skape mye trøb-
bel for hunden. 

«ABC» 
Airways, Breathing, Circulation. Air-
ways: Sjekk for fremmedlegemer, om 
tunga ligger krøllet bakover og stenger 
for luftveiene eller noe trykker på 
lungene. Breathing: Sjekk om dyret 
puster, hvis ikke må vi puste for den 
med munn mot snute. Hold rundt 
snuten slik at munnen er lukket og 
pust inn gjennom nesen. En frisk 
hund har normalt 10 – 30 pust i mi-
nuttet. Circulation: Har dyret hjerteslag 
og puls? Dette sjekkes enklest ved å 
kjenne på innsiden av bakbeinet der 
det ligger en stor blodåre. Kjenner du 
ikke puls eller hjerteslag, starter du 
hjertekompresjon. 30 kompresjoner og 
2 innblåsinger. En frisk hund har nor-
malt 60 – 100 hjerteslag i minuttet. Se 
an hundens størrelse når du gir hjerte-
kompresjon. En liten hund trenger 
mye mindre kraft enn en stor hund. 
 
Sirkulasjonssvikt 
Hunder som er skadd kan få sirkula-
sjonssvikt, og det kan være på grunn 
av blodmangel, smerte eller indre 
blødninger. Hunden vil da ofte gå i 
sjokk. En frisk hund har rosa og friskt 

tannkjøtt, mens en hund med sirkula-
sjonssvikt vil ha blekt og hvitt tann-
kjøtt, og den vil ha svak puls, være 
kald og klam på ører og poter, ligger 
ofte nede og det vil være liten eller 
ingen respons. Hunden vil da trenge 
øyeblikkelig hjelp og behandling hos 
nærmeste veterinær. Stabiliser dyret på 
best mulig måte, helst på et flatt, hardt 
underlag. Bruk det du har for hånden, 
for eksempel en koffert. Legg et teppe 
over dyret for å holde det varmt. I 
enhver situasjon hvor du ser at hunden 
er skadd og trenger hjelp, er det viktig 
at du som eier klarer å holdet hodet 
kaldt. Unngå stress og høye stemmer. 
Når menneskene blir stresset og redde, 
blir hundene det også. Snakk med rolig 
stemme og prøv å berolige dyret. Gjør 
situasjonen så komfortabel som mulig. 
Jeg vil anbefale alle å lære seg å kjenne 
hundens puls hjemme. Da vet du hvor 
og hvordan det gjøres. Det er også 
greit å vite hvordan tannkjøttet ser ut 
til vanlig på friske hunder, så bruk et 
minutt eller to på dette. Det gjør det 
enklere å oppdage om hunden er blek i 
tannkjøttet når du er ute på løp eller 
trening. ■ 

Misha. Foto: Carina I. Jakobsen.  
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Innledning 
 
Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) har det kynologiske ansvaret for å bevare rasen i Norge. Det kynolo-
giske ansvaret innebærer ansvar for den avlsmessige utvikling, utbredelse og bruk av rasen. NSHKs 
avlsarbeid skal bygge på objektive kriterier som mest mulig baseres på vitenskapelig og dokumentbart 
grunnlag. 
 
Generelt 
 
Rasens historie; bakgrunn og utvikling 
Hundetypen som la grunnlaget for vår rase siberian husky utviklet seg i den nordøstlige delen av Sibir. 
Klimaforholdene og fiendtlige stammers inntrengning tvang befolkningen til å basere sitt opphold på 
jakt over vidstrakte områder. Naturens krav gjorde at en unik hundetype av sledehunder utviklet seg, 
skreddersydd for de spesielle behov som var nødvendig for menneskene som levde under slike forhold. 
Det de behøvde og utviklet var en hund med evnen til å kunne tilbakelegge lange distanser med maksi-
mal fart, men med minimalt forbruk av energi i et området med et meget barskt klima. 
 
I forbindelse med gullrushet i Alaska på begynnelsen av 1900-tallet, ble det et stort behov for gode sle-
dehunder. Hundespann var det eneste mulige transportmiddelet i vinterhalvåret. For å avgjøre hvem 
som hadde det beste hundespannet, og som underholdning og veddemål, ble flere konkurranseløp 
startet. Det mest berømte og prestisjefulle var All Alaskan Sweepstakes Race (1908) på 660 km. I året 
1909 startet et spann med sibirske hunder. De var mindre og lettere enn de hundene som vanligvis ble 
brukt. Spannet ble nummer tre. Året etter ble det importert ca. 70 hunder fra Sibir, og av disse ble det 
satt sammen tre spann som startet i All Alaskan Sweepstakes. Disse plasserte seg på første, andre og 
fjerde plass. Sibirhundene ble først og fremst importert til Alaska for å delta i løp. De sibirske hundene 
fikk sitt gjennombrudd i Alaska som løpshunder, og det er blant annet takket være dette at vi har en 
rase som heter siberian husky. Sibirhundene fikk rykte på seg for å være hurtige, utholdende, nøysom-
me og fredelige. 
 
I oktober 1930 ble den første siberian huskyen registrert i American Kennel Club; Fairbanks Princess 
Chena. Samme år ble ytterligere 24 sibirhunder i Alaska registrert, og en standard ble skrevet og god-
kjent i 1932. 
 
I USA er siberian husky fremdeles en populær rase med ca. 7000 registreringer i året, men dette er en stor 
nedgang fra midten av -80- og 90-tallet hvor antall registreringer lå på mellom 20.000 og 26.000 i året. 
 
Dessverre er de fleste siberian huskyer som registreres i rasens hjemland avlet kun med tanke på sel-
skapshunder eller for utstilling. I Norge og Norden ble det en økende interesse for siberian husky og 
sledehundsporten fra 1970-tallet. 
 
Den første siberian huskyen som kom til Norge og Europa var Molinka of Bow Lake i 1958. Hun var en 
gave til Helge Ingstad fra Leonhard Seppala. Og Norge ble et foregangsland for rasen. 
 
Overordnet mål for rasen 
Rasens styrke ligger i evnen til og relativt hurtig tilbakelegge lange distanser med forholdsvis lett last. 
 
Rasens populasjon 
 
Populasjonsstørrelse 
Det finnes ca. 2000 registrerte siberian husky i dag. På 1980-tallet var rasen på sitt mest tallrike, og det 
høyest antall registrerte var i 1984 med 577 hunder. Registreringsantallet sank imidlertid fordi det ble 
åpnet opp for å kjøre med blandingshunder i løp. Men det har de senere årene vært en økning igjen. 
 
I perioden 2011 til 2015 har antall registrerte ligget på mellom 318 og 370 hunder i rasen pr. år. 
 
Gjennomsnittlig kullstørrelse 
Den gjennomsnittlige kullstørrelsen for siberian husky i perioden 1992-2016, beregnet ut fra antall re-
gistrerte hunder delt på antall kull, er 4,82 valper/kull. 
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Innavlsgrad 
Den gjennomsnittlige innavlsgraden er beregnet for siste halvdel i 2016. Og beregningen viste en inn-
avlsgrad på 2,63 %. Det er forholdsvis høyt for en såpass stor rase. Det er viktig å merke seg at Norsk 
Kennel Klub anbefaler en øvre grense på 2,5 %. 
 
Pr. i dag anses den genetiske variasjonen å være stor nok til å hindre en innavlsituasjon. Men det er 
viktig at klubben forsøker å få ned innavlsgraden ved hjelp av holdningsskapende arbeid overfor opp-
dretterne, og at oppdrettere er seg sitt ansvar bevisst. For å få ned innavlsgraden er det avgjørende at 
avlen spres på flere individer, og en fornuftig bruk av avlshunder. 
 
Matadoravl 
NKKs anbefaling er at ett enkelt avlsdyr ikke bør ha flere avkom i sin levetid enn 5 % av antallet regist-
rerte hunder over en 5 års periode. 
 
Hanner og tisper brukt i avl 
De mest brukte avlsdyrene i populasjonen har holdt seg under grensen på 5 % av antall registrerte hunder 
i en 5 års periode. 5 % grensen for siberian husky er på 86 avkom. Det er ingen nålevende hunder som er i 
nærheten av dette antall avkom, og det er svært positivt. Dette vil også bidra til å få ned den gjennom-
snittlige innavlsgraden. Konklusjonen er at rasen har holdt seg godt innenfor anbefalingene fra NKK. 
 
Innhenting av avlsmateriale fra andre land 
På 1970- og 80-tallet ble det importert mange gode sledehunder av rasen til de nordiske landene. De 
ligger bak flertallet av dagens siberian huskyer og det har vært et utstrakt avlsmessig samarbeid over 
landegrensene. I de fleste kenneler har det vært fokusert på å avle fram bra og funksjonelle sledehun-
der. Norge, Sverige og Finland har i stor grad lykkes med å bevare den opprinnelige typen. Dette har 
ført til at disse tre landene i dag anses å ha kanskje de beste siberian huskyene av den opprinnelige ar-
beidstypen og eksporterer derfor mange hunder til øvrige Europa og til og med til USA. 
 
Imidlertid har også interessen for siberian husky som ren showhund økt i Norge, og det har kommet flere 
hunder av "showtypen" i Norge og Norden, de senere årene. Norsk Siberian Husky Klubb ser med bekym-
ring på denne utviklingen fordi disse hundene ikke er tilstrekkelig testet for sitt opprinnelige bruksområde. 
 
Det er uheldig hvis rasen deles i en brukstype, og en showtype. Klubben mener at det må være et mål 
for alle oppdrettere av rasen å ha fokus på både rasens bruksegenskaper, og et funksjonelt eksteriør. 
Det vil være negativt for den genetiske variasjonen hvis disse to gruppene blir for adskilte. 
 
Mellom 1992 og 2016 ble det importert 211 individer til Norge. De fleste importene kom fra Sverige og 
Finland. 
 
Mål og strategi 
Rasens effektive populasjon må opprettholdes for å bevare den genetiske variasjonen og rasens sunn-
het. Det er derfor viktig at mange tisper og mange hanner fra ulike linjer benyttes. Likevel må avlen av 
rasen alltid gjøres med tanke på å bevare den polare trekkhunden siberian husky. Klubben mener at 
avlsarbeidet minimum må basere seg på de retningslinjer som ligger i Norsk Kennel Klubs regler og an-
befalinger, samt NSHKs retningslinjer for avl. I tillegg mener klubben at vi snarest må starte arbeidet 
med en tydeligere avlsstrategi opp imot både bruk, eksteriør og helse slik at vi ivaretar prinsippene om 
å avle friske, funksjonsdyktige hunder i en populasjon med god genetisk diversitet. 
 
Helse 
 
Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen 
Generelt har rasen en god helsesituasjon med få sykdomsmessige utfordringer av betydning. Det er 
rapportert om et fåtall hunder med allergi, autoimmun hoste/nysing/snørring og sinkmangeldermato-
se, en hudsykdom som skyldes feil med sinkopptak fra tarmen, epilepsi, men i all hovedsak er siberian 
husky en sunn rase med få helsemessige problemer. 
 
Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter 
Siberian husky er i det store og hele en meget sunn og frisk rase. Viser for øvrig til rasens helseundersø-
kelse ferdigstilt høsten 2016. 
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Øyesykdommer 
Siberian husky anbefales av autoriserte øyelysere å undersøkes for glaukom, utviklingskatarakt, Corne-
adystrofi, X-linked PRA, og at den første undersøkelsen også bør omfatte gonioskopi. Ved goniskopi ser 
man om det foreligger noen forandringer i øyet, som pektinatligament abnormalitet og/eller trange 
iridocornealvinkler som kan være en underliggende faktor for utvikling av glaukom/grønn stær. Man 
kan lese mer om dette på nettsiden for autoriserte øyelysere. 
 
Under gonioskopi vil man møte på disse betegnelsene: 
• Fibrae latae: brede fibre i pektinatligamentet  
• Laminae: lengre områder av pektinatligamentet er unormale  
• Occlusio: iridocornealvinkelen er lukket  
 
Diagnosen blir satt på dette grunnlaget:  
• Under 25% unormalt: hunden er fri  
• 25-50% unormalt: Usikker. Diagnosen er ikke usikker i seg selv, men det er usikkert hvor stor betyd-

ning forandringene vil ha for øyets normale funksjon.  
• 50% og mer unormalt: affisert. Dette er ikke det samme som at hunden med sikkerhet vil utvikle 

glaukom, men den har en langt høyere fare for å gjøre det. 
 
Avlsanbefaling: Ikke alle hunder som har «unormale» funn bør utelukkes fra avl. Men i og med at det 
finnes en sammenheng mellom gonioskopifunn og risiko for å få glaukom, og for å bringe anlegget for 
unormalt avløp videre til avkommet, anbefales at en hund med anmerkning parres mot en hund med 
normalt gonioskopifunn. Man bør også være forsiktig med å pare hunder fra to linjer hvor glaukom 
forekommer. Hunder med glaukom bør ikke brukes i avl. 
 
Fra 1.1.2006 til 16.11.2016 ble 239 siberian husky øyelyst. Av disse har 200 diagnosen intet påvist. Av 
diagnoser som er påvist er katarakt (medfødt + ikke medfødt), pektinatligament abnormalitet og/eller 

trange iridocornealvinkler og Cornea dystrofi (se Tabell: Øyelysing siberian husky 2006-2016). I tillegg 
til disse ble 44 hunder øyeundersøkt frem til 2005, alle med diagnose fri. 
 
HD 
Fra 1980-2016 ble 204 hunder HD-røntget 199 med diagnose FRI, 3 hunder med HS Svak, 1 med HD 
middels og 1 med HD sterk 
 
 
Forekomst av reproduksjonsproblemer 
Det er ikke registrert bekymringsfulle høye forekomster av reproduksjonsproblemer i rasen, og keiser-
snitt og andre fødselsproblemer er etter det klubben vet lav. Gjennomsnittlig kullstørrelse ligger også 
på et normalt nivå for denne hundetypen.  
 
Arbeidsgruppa har under arbeidet med RAS vært i kontakt med forsikringsselskapene Agria og Gjensi-
dige med spørsmål omkring hyppigheten av rasen i selskapenes sykdoms-statistikker. Begge selskap 
har levert oss sine tall for rasen. Disse tallene viser at en svært lav forekomst av de sykdommer som 
forsikringsselskapene registrerer opptrer på vår rase. 
 
Prioritering 
Ettersom øyesykdommer ser ut til å være det eneste sykdomsproblemet er dette noe som klubben vil 
prioritere og følge nøye med på fremover. Dette er også i henhold til klubbens retningslinjer for avl, 
hvor klubben oppfordrer til at alle avlsdyr skal øyelyses og gonoskopieres. 
 
Mål og strategi 
Klubben skal holde den helsemessige situasjonen under oppsikt og ta hensyn til eventuelle problemer 
ved kombinasjoner av hunder i avlen. Dette skal gjøres ved hjelp av informasjon og i den grad det er 
mulig innhenting av dokumentasjon. Målsetting med de helsemessige aspektene med rasen er å holde 

ANTAVKOM ANTRONTGET ANTFRIE ANTSVAK ANTMIDD ANTSTERK 

Sum 204 199 3 1 1 

http://www.vetnett.no/autorisert-oyelyser?iid=35609&pid=Native-ArticleBase-Files.Native-InnerFile-File&attach=1
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situasjonen minimum på det nivå den er i dag. Dette søkes oppnådd ved å overvåke situasjonen og å 
iverksette undersøkelser hvis situasjonen skulle kreve det. 
 
Følge Avlsanbefaling fra autoriserte øyelysere: Ikke alle hunder som har «unormale» funn bør uteluk-
kes fra avl. Men i og med at det finnes en sammenheng mellom gonioskopifunn og risiko for å få glau-
kom, og for å bringe anlegget for unormalt avløp videre til avkommet, anbefales at en hund med an-
merkning parres mot en hund med normalt gonioskopifunn. Man bør også være forsiktig med å parre 
hunder fra to linjer hvor glaukom forekommer. Hunder med glaukom bør ikke brukes i avl. 
 
Siberian husky er i dag i det vesentlige en meget frisk og sterk rase. 
 
Se for øvrig NSHKs helseundersøkelse ferdigstilt høsten2016. 
 
Bruksegenskaper 
 
Trekkhundprøver 
Klubben har siden 2010 innført Trekkhundprøve for polare raser i både langdistanse, mellomdistanse, 
sprint og nordisk stil, og mange hunder er testet på meritterende løp. Resultatene vil fra 2016 også bli 
lagt inn i DogWeb. Klubben ser på dette som et meget viktig avlsmessig verktøy. 
 
Dessverre avles det også på for mange hunder som ikke er tilstrekkelig testet innenfor rasens opprinne-
lige bruksområdet. 
 
Atferd og bruksegenskaper 
Siberian husky er en rase med sterkt flokkinstinkt, noe som ligger til grunn for at den skal kunne jobbe i 
store spann, og holdes i flokk, uten slagsmål innad i flokken. Siberian husky er en rase med tydelig 
kroppsspråk. En siberian husky skal være livlig, vennlig, interessert og til og med ertelysten. Den er vå-
ken og utadvendt. Rasen har ingen egenskaper som vakthund, den er heller ikke overdrevent mistenk-
som overfor fremmede eller aggressiv overfor andre hunder. En viss grad av verdighet og reserverthet 
kan finnes hos den voksne hunden. Dens intelligens, medgjørlighet og entusiastiske legning gjør den til 
en hyggelig og villig arbeidskamerat. 
 
At hunden har det gemyttet som rasestandarden beskriver er nødvendig for at den skal kunne fungere 
som spannhund. Det vil si jobbe foran sleden og samarbeide med andre hunder i spannet. Tradisjonelle 
testmuligheter for atferd fungerer ikke godt for å teste dette, men dette testes til en viss grad i Trekk-
hundprøver for polare raser. Klubben har siden 2010 innført Trekkhundprøve for polare raser i både 
langdistanse, mellomdistanse, sprint og nordisk stil. Trekkhundprøve for siberian husky foregår på snø, 
for å samtidig kunne teste hundens polare egenskaper. Og mange hunder er testet på meritterende 
løp. Resultatene vil fra 2016 også bli lagt inn i DogWeb. Klubben ser på dette som et meget viktig avls-
messig verktøy. 
 
Generelt sett har rasen godt gemytt og ingen store atferdsproblemer. Noe skyhet kan forekomme. Det 
er imidlertid viktig at hunder som er mer reserverte enn gjennomsnittet for rasen ikke pares med hun-
der med samme svakhet, men at de pares med hunder uten disse uønskede egenskapene. Overdrevent 
nervøse hunder bør utelukkes fra avl. 
 
Atferd og mentalitet 
Siberian Husky skal ivaretas som en polar sledehundrase. Det skal vektlegges hvordan hundene funge-
rer i spannsituasjon. Dette oppnås blant annet gjennom deltagelse i sledehundløp. 
 
Mål og strategi 
Klubben skal arbeide for at rasen innehar de nødvendige bruksegenskaper og mentalitet som er nød-
vendig for å utføre sin opprinnelige funksjon. Dette søkes oppnådd ved en rasetilpasset avlsstrategi, 
gode meritteringsregler, og at klubben arrangerer løp og andre relevante aktiviteter. 
 
Mentalitet 
 
Evaluering av atferd 
Pr. i dag mener klubben at det ikke finnes gode nok testmuligheter for atferd som kan tas i bruk i avls-

http://www.siberian-husky.net/data/uploads/helseundersokelse/helseundersokelse-2016-ved-frode-lingaas.pdf
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arbeidet på en god nok måte. Men rasen har generelt sett meget godt gemytt, og jevnt over ingen 
store atferdsproblemer. 
 
Atferd i forhold til rasestandard 
Rasens atferdsstatus anses som meget god i forhold til rasens opprinnelige og normale bruksområdet i 
Norge og i forhold til de samfunnsmessige krav. Men ettersom det er en utvikling i retning av at det 
avles på for mange hunder som ikke er tilstrekkelig testet innenfor sitt bruksområdet, dvs. som slede-
hunder, kan dette etter hvert endres til det negative. Dette fordi det kreves en særlig god mentalitet og 
atferd for en spannhund sett i forhold til en "vanlig" familie- showhund. 
 
Mål og strategi 
NSHK ønsker mentalt sterke hunder med rolig og trygg atferd overfor andre hunder og mennesker. De 
mentale egenskapene som er typisk for rasen blir godt ivaretatt gjennom de forskjellige løpene som 
arrangeres, samt delvis også via utstillinger. 
 
Eksteriør 
 
Eksteriør 
Et godt eksteriør er viktig for hundenes helse og funksjon. Klubben ønsker hunder som ligger innenfor 
rasens standard for eksteriør. Vi ønsker hunder med gode vinkler for god fremdrift og minimalt med 
skader, samt rasetypiske hunder med et godt polart preg. Det er verken ønskelig med for store eller for 
små hunder. Innenfor den ønskede type siberian husky – den moderate arbeidstypen – finner vi et 
gjennomsnitt av gode, rasetypiske hunder. Men det er en tendens til litt store hunder. 
 
Innenfor showtypen finnes det for mange hunder med korte bein, tønneformede brystkasser, for brede 
foran og bak, for grov og tung beinstamme og flatt kryss. En del hunder har også for dårlig tempera-
ment i mot andre hunder. 
 
Innenfor den andre ytterligheten finnes det hunder med dårlig rasepreg, for kort/lite polar pels, uty-
piske hoder, for store ører, med for spinkel beinstamme og for lange bein. 
 
Begge disse uønskede typene finnes i Norge og Norden. 
 
Mål og strategi 
Målsetningen er å holde rasens eksteriøre preg innenfor den moderate arbeidstype. 
 
Gjennom dommerkonferanser skal klubben formidle til dommerne klubbens prioriteringer, og den type 
som NSHK ønsker skal fremmes. Dette er et meget viktig arbeidsredskap i forbindelse med eksteriør. 
Her gjenstår det mye arbeid da klubben registrerer at alt for ofte vinner de hundene som klubben me-
ner ikke er godt nok egnet til sitt opprinnelige bruksområdet. 
 
Oppsummering 
 
Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål 
Klubben ønsker å sette mer fokus på avl, og innføre tydeligere regler og krav til avlsdyr både når det 
gjelder bruk, eksteriør og helse. 
 
Plan for videre arbeid i klubben 
RAS vil være det styrende for avlsarbeidet fremover. Klubben planlegger å gjennomføre et avlsseminar 
sommeren 2017 hvor det skal diskuteres krav til avlshunder, hannhund/tispeliste, valpeformidling, kva-
litetssikring av det som formidles gjennom klubben, legge opp en avlsstrategi osv. 
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RAS FOR SIBERIAN HUSKY 

 

Vedlegg 
 
Vedlegg 1 – retningslinjer for avl 
Krav for registrering av valper i NKK: 
http://web2.nkk.no/no/tjenester/registrering/kullregistrering/ 
 
Krav for formidling/godkjenning av klubben. 
http://www.siberian-husky.net/data/uploads/doc/nshks-retningslinjer-for-avl.pdf 

Diagnose Antall 

Intet påvist 200 

Cornea Dystrofi* 8 

Katarakt (ikke medfødt)* 9 

Katarakt (medfødt)* 1 

Post.pol* 5 

Cortical* 5 

L. Pectinatum abn: Påvist 19 

Fibrae Latae 14 

Laminae 17 

Occlusio 5 

L. Pectinatum abnUsikker 5 

Retinal Dysplasi (RD): Påvist 1 

Pers. Pupilmembran (PPM): Påvist 1 

PHTVL/PHPV: Påvist 2 

Retinal Degeneration (PRA): Påvist 1 

Antall undersøkte 239 

  

Tabell: Øyeundersøkelse Gammel metode (2000-2005)  

Diagnose Antall 

FRI 44 

Tabell: Øyelysing siberian husky 2006-2016 

file:///D:/NSHK/RAS/Norsk%20Siberian%20Husky%20Klubbs%20RAS%20for%20siberian%20husky.docx#_Vedlegg#_Vedlegg
file:///D:/NSHK/RAS/Norsk%20Siberian%20Husky%20Klubbs%20RAS%20for%20siberian%20husky.docx#_Vedlegg_1_–#_Vedlegg_1_–
http://web2.nkk.no/no/tjenester/registrering/kullregistrering/
http://www.siberian-husky.net/data/uploads/doc/nshks-retningslinjer-for-avl.pdf
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Først litt teori 
Hunden er en superegoist, og den vil 
alltid legge forholdene best mulig til 
rette for seg selv, og gjøre det som 
lønner seg for den. Vår oppgave blir 
derfor å lære hunden at det lønner seg 
å gjøre det vi vil. Det er dessverre ikke 
slik at en trekkhund trekker alt den 
orker for at hun som står bak på sle-
den skal bli fornøyd. Det er en total 
misforståelse når det skrives at 
«hundene jobber alltid for DEG». Det 
er heller ikke slik at en jakthund jakter 
for å glede jegeren, eller at tjeneste-
hunden utfører alle sine øvelser for at 
eier skal bli glad. Men både den erfar-
ne jakthunden og tjenestehunden har 
lært at det er positivt for de å samar-
beide med jegeren og hundeføreren. 
Og hunden er heller ikke skapt slik at 
hvis vi tar vare på hundene, så vil hun-
dene ta vare på oss som noen liker å 
tro. Hundene er ikke konstruert slik at 
hvis vi gir de god mat, steller de godt 
på sjekkpunkt, leker og koser med de, 
så tenker hundene at; «hun tar så godt 
vare på oss, så nå skal vi sørge for å få 
henne trygt over fjellet i snøstormen». 
Det hadde jo vært hyggelig, men det er 
nok ren ønsketenking. At hundene 
kommer seg igjennom snøstormen 
blant annet på grunn av godt stell, lang 
nok hvile og energirik mat på sjekk-
punktet er en annen ting. 
 
Noen generelle huskeregler når vi 
trener hund eller ønsker å forandre 
atferd: 
● Hundene lærer ved assosiasjon. De 
binder hendelser og påvirkninger sam-
men. 
● Atferd endres på grunn av kon-
sekvensene. 
● Hunden utfører handlinger for å 
oppnå noe, eller for å unngå noe. Ut 
fra et atferdsanalytisk ståsted utfører 
ikke hunden kommandoer fordi vi 
bestemmer det, men fordi: 
- hunden kan oppnå en eller annen 
form for positiv forsterkning, for ek-

sempel en godbit, en leke, eller opp-
merksomhet fra eier osv. 
eller fordi: 
- hunden kan unngå et eller annet ube-
hag for eksempel i form av korrige-
ring/straff fra eier. 
● Et individ gjør mer for å unngå et 
ubehag eller for å oppnå et gode. 
● Husk verbal påvirkning før eventuell 
fysisk påvirkning for at det skal bli 
læring. Vi har lett for å gjøre omvendt. 
● Hunden skal belønnes for det den 
gjør ikke for det den gjorde. Under for 
eksempel innlæring av innkalling er det 
mange som belønner når hunden har 
kommet, i stedet for å belønne idet 
hunden begynner å komme.  
● Ikke mas på hunden. Gi kun én ty-
delig kommando. Hunden lærer nem-
lig av at du gjentar. 
● Bruk av «deprivasjon» hvor hunden 
ikke har fri tilgang til en mulig for-
sterkning fører til svært effektiv tre-
ning. Hvis du bruker godbiter i tre-
ningen vil en sulten hund være mye 
mer motivert. Det samme prinsippet 
vil være hvis du trener hunden etter at 
den har ligget og kjedet seg en stund. 
Da vil din ros og oppmerksomhet gi 
mye større effekt. 
 
● Ikke la hunden få mulighet til å gjøre 
feil. Husk at hunden lærer av alt den 
foretar seg. Løper den etter skiløpere 
eller andre hunder i løypa og ignorer 
din innkalling vil hunden få en sterk 
positiv forsterkning for å gjøre feil.  
 
Hva er operant betinging (læring)? 
Det hevdes at i naturen finnes det ikke 
verken belønning eller straff – bare 
konsekvenser – gode eller dårlige. 
Operant læring kan enkelt sagt define-
res til «å lære av konsekvenser». 
 
Når vi snakker om operant betinging 
(læring), snakker vi om atferd som 
styres av konsekvensene atferden får. 
Vi vet alle at konsekvensene av våre 
handlinger har betydning for om vi 

gjentar disse handlingene eller ikke. 
Oppnår du en gevinst/noe positivt 
etter å ha utført en handling, vil dette 
høyst sannsynlig medføre at du gjentar 
handlingen. Det samme gjelder også 
for hunder. For eksempel hvis en 
hund bråker i hundegården, og den 
blir sluppet ut og får lov til å løpe av-
gårde, vil den mest sannsynlig bjeffe 
mer. Og motsatt, hvis en handling gir 
konsekvenser du ikke liker, vil du 
sannsynligvis bli mindre motivert til å 
utføre denne handlingen. For eksem-
pel hvis den samme hunden får en 
sprut vann i hue vil den mest sannsyn-
lig bjeffe mindre. Kjernen i dette er at 
atferdens konsekvenser (utfall) påvir-
ker sannsynligheten for atferden. Det 
vil altså si at både mennesker og dyr vil 
utføre handlinger som resulterer i gode 
konsekvenser, og unngå å gjøre ting 
som får ubehagelige konsekvenser. Og 
slik har det vært siden «tidenes mor-
gen». Operant betinging er den måten 
naturens egen skole virker på. 
 
Og husk: Det er forsterkningen sam-
men med styrken, og timingen som vil 
avgjøre om det er sannsynlig at atfer-
den vil oppstå igjen. 
 
Hva er en positiv forsterkning? 
De fleste tenker da på godbit, leker, ros, 
aktivitet osv. En positiv forsterkning er 
noe som øker hyppigheten av atferd. 
 
Godbiter, leker, ros, og aktivitet kan 
være en positiv forsterkning, men det-
te er det alltid hunden som avgjør. Gir 
vi hunden en godbit i en situasjon 
hvor hunden ikke er motivert for god-
biten er dette bare irriterende 
«bakgrunnsstøy» for hunden. Det er 
altså hunden som bestemmer hva som 
er positivt eller ikke. Det hjelper ikke 
om hunden har fått «biff med bernai-
se», hvis atferden ikke øker har ikke 
hunden oppfattet det som belønning. 
 
Hva er «korreksjon»/straff? 
Atferd endres på grunn av konsekven-
sene som enten er gode eller dårlige, 
og fra hundens ståsted blir ting enten 
bedre eller verre. Den anerkjente vete-
rinæren og atferdsforskeren Ian Dun-
bar skriver: «Du kan lære hunden mye 
gjennom bare å oppmuntre og premie-

«Hundene bråker aldri!», var det en sledehundkjører som påstod – «Da 
ljuger’n», var den spontane reaksjonen fra en annen. Og det var vel det 
som kanskje var sannheten. I hvert fall et sted midt i mellom. For selv om 
hundene kan bli tilnærmet stille, må man regne med noe bråk når man 
har mange hunder. Men vi kan noen grep for å begrense støyen effektivt. 
Men det krever tid, tilstedeværelse, tålmodighet og konsekventhet. 

TEKST: TROND LERENG OG KRISTIN HELTBERG LERENG. 
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re den riktige atferden, og kanskje leg-
ge forholdene til rette slik at den ikke 
kan gjøre feil. Men du vil ikke oppnå 
pålitelige resultater før du straffer den 
for feil atferd. Dette er det største pro-
blemet i hundetreningen som folk ikke 
forstår. Alle går ut i fra at straff må 
være aversiv. Så poenget er at da læ-
ringsteorien ble skapt i laboratoriene, 
var straffen alltid aversiv. De tilførte 
alltid smerte. Men når mennesket lærer 
andre mennesker, eller når mennesket 
lærer hundene, vet vi naturligvis at 
straff ikke behøver å være smertefull 
eller skremmende». Kloke ord av Dun-
bar som er verdt å merke seg. 
 
Hensikten med straff er at man skal få 
mindre atferd, og det trenger som 
ovenfor skrevet slettes ikke være ver-
ken skremmende eller smertefullt som 
noen synes å tro. Det kan for eksem-
pel kun være et Nei!, et strengt blikk, 
et kremt eller truende kroppspress. Og 
hvis man utnytter valpetiden til å sette 
grenser og regler trenger man sjelden 
senere å bruke «store bokstaver». Sær-
lig for en så sensitiv rase som siberian. 
 
Hvis tiltaket ikke gir mindre atferd så 
er det ikke straff, og som sagt, det er 
alltid hunden som bestemmer hva som 
er positivt eller negativt.  
 
Observere og analysere 
Men hvordan kan vi vite om belønning-
en eller straffen har fungert eller ikke? 
Jo, vår oppgave er å observere hunden, 
og analysere eventuell endring på atferd. 
 
Et eksempel hvor eier analyserer feil, 
er en hund som ikke faller til ro i hun-
degården og som bjeffer utidig. Eier 
går bort til hundegården og kjefter før 
han går vekk igjen. Men hunden bjef-
fer bare mer etter kjeftingen. Eier tror 
han har korrigert, men har i virkelighe-
ten gitt en positiv forsterkning i form 
av oppmerksomhet ettersom hundens 
atferd økte i hyppighet. Eierens tiltak 
kunne fungert, men ikke på denne 
hunden. Vår oppgave er alltid å analy-
sere om vi får mer (forsterkning), eller 
mindre atferd (korreksjon). 
 
Ble dette veldig teoretisk? Grunnen til 
at vi tar med dette er fordi det er nyttig 
å kjenne til hvordan hunden lærer slik 
at vi kan forebygge eventuelle proble-
mer, og være bevisst på at våre hand-
linger i stor grad påvirker hundens 
atferd. Og at hundens atferd påvirkes 
av en rekke faktorer i miljøet som vi 
ikke har kontroll på eller tenker over. 
Og uansett om vi vil eller ikke så for-
sterker vi stadig en eller annen type 
atferd - god eller dårlig – for eksempel 
ro eller bjeffing. Og problemet er at 

selv om det er atferd som vi ikke liker 
at hunden utfører så forsterker vi at-
ferden uten å være klar over det. 
 
Et eksempel: Vi har også tre fuglehun-
der som bor inne. To av våre siberians 
som stort sett ikke bjeffer og bråker, 
begynte å bråke hver gang vi tok fugle-
hundene inn i huset. Grunnen var at 
de selv ble sluppet ut av hundegården 
rett etterpå. De assosierte altså denne 
handlingen med noe som førte til noe 
positivt for dem selv. Og den (for oss) 
uønskede atferden økte. Da fikk vi en 
jobb å gjøre som kunne vært unngått 
hvis vi hadde tenkt oss om. Vi måtte 
avlære hundene denne atferden, og det 
er ofte vanskeligere å avlære enn å lære 
hunder noe. Dette kunne lett vært 
unngått hvis vi i langt større grad had-
de variert hvor ofte våre siberians ble 
sluppet ut når de andre ble tatt inn. 
Altså vært mer bevisst på våre egne 
handlinger. 
 
Noen metoder for å få stille hunder 
Ikke lag rutiner 
I all vår omgang med hundene er det i 
utgangspunktet viktig å være forutsig-
bare slik at hundene blir trygge på oss. 
Det skaper tillitt. Men for å få en stille 
kennel er det viktig å være uforutsig-
bar. Det vil si; ikke lag rutiner! For ek-
sempel er det viktig å ikke fore til sam-
me tid hver dag, ikke ta de ut av hun-
degårdene til samme tid, varier tids-
punkt for oppmerksomhet, ikke tren til 
bestemte klokkeslett også videre. 
 
Det er også en fordel å komme hjem 
fra jobb til litt ulike tider, og for all del 
overse hundene når du kommer hjem! 
Ikke kast deg rundt halsen på hunden 
mens du utbryter; «Og Tarzan min 
sønn!, har du savnet meg?» Mest sann-
synlig er det du som har savnet hun-
den, og ikke omvendt. Bare lat som 
ingen ting, og gjør litt forskjellige ting 
før du gir hundene noe oppmerksom-
het. Gå litt ut og inn, kjør vekk igjen 
med bilen, kom og dra til ulike tider, 
kom sammen hjem en dag, og til for-
skjellig tider neste dag også videre. 
Unngå å skape forventninger om at 
noe skal skje! Og nok fysisk aktivitet er 
viktig. Slitne hunder bråker lite! 
 
«Vente ut hundene» - negativ straff 
Metoden går ut på å ikke gi hundene 
mat, slippe de løse, kjøre avgårde med 
spannet osv. før de er helt stille. Hvis 
hundene begynner å bjeffe når du 
kommer med fôrbøtta, så snu og gå 
inn igjen. Prøv på nytt når de har blitt 
stille, men hvis bråket starter igjen så 
må du snu nok en gang. Det er helt 
avgjørende at de ikke får mat før de er 
stille! Dette kan fungere godt, og noen 

hevder at dette er den mest effektive 
metoden. Og noen ønsker å bruke 
denne metoden fordi de hevder at de 
ikke vil bruke straff. Men dette tiltaket 
inneholder også straff. Vi snakker her 
om negativ straff i det vi holder tilba-
ke/hindrer hundene i å oppnå et gode, 
for eksempel maten. Metoden tar van-
ligvis veldig lang tid, og bråket eskale-
rer kraftig i styrke og hyppighet før 
hundene har forstått at de skal være 
stille før de får tilgang til det attraktive. 
Eller om man vil, før de har forstått at 
det lønner seg for de å gjøre det vi vil.  
 
NEI! 
En godt forankret nei – kommando 
fungerer utmerket, og er det enkleste å 
benytte seg av. Og alle hunder som er 
oppdratt av en god tispemor vet hva 
«nei» betyr. I oppveksten har hundene 
opplevd en hel rekke «nei – situasjo-
ner»/negative tilbakemeldinger fra mo-
ren for eksempel når de har forsøkt seg 
på mat, og fra de andre søsknene i kul-
let i form av truende kroppsspråk, 
murring, knurring, glefsing m.m. Dette 
kan vi hundeiere utnytte på en effektiv 
måte ved å etterligne tispemoras knur-
ring etterfulgt av ordet Nei! Da lærer 
valpene raskt, og på en enkel måte hva 
nei betyr. Blir det bråk i kennelen kor-
rigeres dette straks med NEI!, og det 
adresseres til den/de hundene det gjel-
der. Husk også på ditt eget kropps-
språk. Vær stram og stiv i kroppen, og 
ha streng mimikk. Hundene leser vår 
mimikk og kroppsspråk meget lett, og 
derfor er det viktig å være bevisst på 
hva vi utstråler. Ut i fra hundens forut-
setninger blir det helt feil hvis vi sier 
Nei! samtidig som kroppsspråk og mi-
mikk sier noe annet. Etter vår erfaring 
er dette den enkleste og mest effektive 
metoden. Men det krever selvsagt at 
betydningen av Nei! er godt innlært. 
 
Langline 
Hvis man har en bråkete hund, kan 
man feste en langline til hundens hals-
bånd, og korrigere med et Nei! etter-
fulgt av et lite napp i langlina hvis det 
er nødvendig. 
 
Vann 
Vann er ofte en sikker vinner. Koble 
til en hageslange med pistolgrep, og la 
trykket stå på. Vær klar til å bruke den 
straks det blir bråk. Man kan også bru-
ke en vannpistol. 
 
Bølgeblikkplate over hundegård 
Legg en bølgeblikkplate oppe på hun-
degård, og ved bjeffing skal du kaste 
litt grus på plata.  
 
Sprettert og bølgeblikkplate 
Lag deg en gammeldags sprettert, og 
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sett en bølgeblikkplate på skrå opp 
mot hundegården. Skyt en stein i bøl-
geblikkplata ved bråk. Sørg for å være 
treffsikker så du ikke treffer en hund! 
 
Antibjeffehalsbånd 
Fjernstyrte dressurhalsbånd: Det fin-
nes flere forskjellige typer fjernstyrte 
antibjeffehalsbånd på markedet. Noen 
har lyd, sitronsprut, vibrasjon o.l. Dis-
se er lovlige å bruke, men det er viktig 
å merke seg at de kun må brukes un-
der direkte overvåking av kompetente 
personer som aktivt trener hundene i 
avgrensede tidsperioder.  
 
Automatiske dressurhalsbånd: Det er 
forbudt å forlate hundene med auto-
matiske dressurhalsbånd som påfører 
hunden ubehag. 
 
Strømhalsbånd: Disse dressurhalsbån-
dene er forbudt å bruke til annet enn 
avesjonsdressur i forhold til sau/
klauvvilt utført av godkjent instruktør. 
 
Arv og miljø 
Hvis man avler på bråkete hunder øker 
det sjansen for å få bråkete avkom. I 

eller å få et irettesettende Nei!  
 
Det finnes altså flere effektive metoder 
som kan benyttes for å få tilnærmet 
stille hunder. Men det kreves tilstede-
værelse, tålmodighet, og at vi er konse-
kvente! Det nytter ikke å sprute litt 
vann på hundene i helga for så dra på 
jobb på mandag og tro at alt er ok. 
Dette tar tid, og vi må iverksette tiltak 
hver gang det blir tilløp til bråk. Ta det 
i starten – ta hunden på tanken - ikke 
vent til det har eskalert.  
 
Man må velge metode ut i fra hvert 
enkelt individ, og det som fungerer på 
en hund trenger ikke å fungere på en 
annen. Det er ingen metode som fung-
erer på alt og alle. Noen hunder blir 
verre av «å bli ventet ut», mens andre 
tar enhver oppmerksomhet som god 
oppmerksomhet, og da fungerer ikke 
«kjefting». Bruk det som virker! ■ 

hvilken grad selve egenskapen å bjeffe 
nedarves i denne forbindelse skal være 
usagt, men valpene vil i tillegg til det 
rent arvelige naturligvis også bli miljø-
påvirket av en bråkete tispemor. 
 
Konklusjon 
Noen hundeiere er dessverre opphengt 
i metode for metodens skyld, og vil for 
eksempel ikke bruke tiltak som innebæ-
rer noen form for ubehag fordi de vil 
være «snille» mot hunden. Ja, hvem vil 
vel ikke det? Dessverre forsøker enkelte 
hundemiljøer å skape en illusjon om et 
hundehold fritt for ethvert ubehag. 
Ubehag og negative tilbakemeldinger er 
også en naturlig del av hundens liv. De 
tåler det! Og det er som sagt ikke slik at 
enhver negativ tilbakemelding fra hund-
eier må være verken skremmende eller 
smertefull. Er det ikke langt bedre å 
bruke (om nødvendig) et visst ubehag 
fremfor å måtte kvitte seg med en ellers 
god hund? Gi hunden regler og grenser, 
og gi den en tydelig tilbakemelding hvis 
grensene brytes. Er det ikke nettopp det 
som er å være «snill»? Det kan vel også 
diskuteres hva som er mest ubehagelig 
– å hindre tilgang til et attraktivt gode, 

«Januarlys med lav sol og lange skygger. Sør-Mesna, Ringsaker». Foto: Anne Guri Moum. 
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Jeg vil påpeke at nedenforstående er en 
oppsummering av mine tanker og kon-
klusjoner, og ikke noen eksakt viten-
skap. Det eneste jeg kan garantere er at 
et riktig behandlet sledebelegg uansett 
føreforhold vil ha minst like god glid 
som et ubehandlet. –Roar Wolden. 
 
Et sledebeleggs oppgave er å gi minst 
mulig friksjon mot underlaget. 

 
Viktige sledebelegg faktorer som på-
virker friksjonen mot snøen er tempe-
ratur på snøen, lengde på slede/belegg, 
bredde på belegg og glidegenskaper på 
belegget. 
 
Lengden på beleggene 
Når det gjelder lengden på sledebeleg-
get er dette låst i forhold til sleden og 
ikke noe du kan velge for å redusere/
øke friksjonen mot snøen. 
 
Bredde på beleggene 
Tynne belegg gir i utgangspunktet 
minst friksjon da glidflaten reduseres 
og bredden på belegget som må skyves 
gjennom snøen fremme ved oppsving-
en på skia er liten. 
 
På harde spor velger de fleste smale 
belegg. Smale belegg vil imidlertid også 
ha en fordel på løse spor hvis det fin-
nes en hard såle under løssnøen og det 
ikke er så langt ned til denne at bunn-
plata på sleden kommer ned i løssnøen. 
 
Brede belegg er best egnet på ”tunge” 
treningsturer der man ikke ønsker høy 
fart og god glid, eller hvor du skal kjø-
re usporet i løs snø. I konkurranse-
sammenheng vil brede belegg ha en 
fordel i forhold til smale i bunnløse 
spor der sleden vil synke så langt ned i 
snøen at bunnplata ligger nedi snøen 
uten at skia kommer ned til sålen, eller 
der brede belegg vil forhindre at bunn-
plata tar nedi. 
 
Forutsetningen for dette er at snøen 

ikke er så tung å flytte på at fordelen 
av å ligge høyere i snøen ikke oppveier 
bakdelen med å skyve det bredere be-
legget igjennom snøen foran sleden. 
 
Glidegenskaper på belegg 
Forskjellige typer plast har forskjellige 
glidegenskaper i forskjellige tempera-
turområder. Dette opplyses av den 
enkelte beleggprodusenten. 

 
De nye typene sledebelegg på marke-
det skiller seg vesentlig fra de velkjente 
gule og sorte beleggene fra Tim White 
QCR når det kommer til behovet for 
grunnarbeid før bruk. «QCR» er nem-
lig høvlet ned til riktig tykkelse, og får 
gjennom denne prosessen laget en helt 
tilfeldig slip/ruhet av høvelen. 
 
Nye belegg fra FCP og Fast Trax er 
derimot ”støpt” i riktig tykkelse og 
leveres med en ”perfekt” glatt overfla-
te. Mange tror at desto glattere over-
flaten på belegget er, desto bedre glid 
har belegget, men dette stemmer ikke 
og disse beleggene må derfor behand-
les for å oppnå god glid.  
 
HVORFOR BEHANDLE BE-
LEGGENE? 
Nye og gamle belegg bør slipes eller 
skrapes/sikles for at glideflaten skal få 
ulike former for mønster og ruhet 
(struktur/slip), tilpasset ulike førefor-
hold. Dette gjelder spesielt for å få bort 
den støpehinna/overflaten som finnes 
på alle nye FCP og Fast Trax belegg, 
men også for å få en planlagt slip/
struktur på nye høvlede belegg som 
QCR, samt brukte belegg av alle typer. 
 
For at gliden skal bli optimal, er det 
nemlig avgjørende at en vannfilm av 
riktig tykkelse dannes mellom belegget 
og snøen.  
 
- På kaldt føre er det behov for en 
struktur som kan produsere denne 
vannfilmen mellom belegget og snøen. 

Forskjellige strukturer/mønster passer 
til forskjellige temperaturområder. 
 
- På vått føre er det derimot viktig å ha 
en struktur som kan lede vannet vekk 
slik at ikke vannfilmen blir for tykk, da 
for tykk vannfilm også reduserer gli-
den. 
 
Grunnprinsippet er; 
- Grov struktur til varmt/vått føre 
- Fin struktur til kaldt/tørt føre. 
 
I de tilfellene der du ønsker å glide 
belegget ditt er det også viktig å først 
gjøre en slip før du alternativt legge 
struktur. Dette for å få frem en ny 
frisk såle, da denne trekker til seg gli-
der bedre enn en gammel slitt såle. På 
gamle slitte, og på nye ubehandlede 
belegg blir glideren liggende oppå så-
len, og blir fort slitt vekk. Forskjellige 
typer plast tar dessuten til seg forskjel-
lige mengder voks. For gliding anbefa-
les det derfor å bruke spesielle 
«smørebelegg». 
 
NB! Også Tim White QCR vil få 
bedre glidegenskaper ved å legge en 
planlagt slip/struktur i overflaten iste-
denfor den tilfeldige strukturen som 
legges under høvling av plasten. 
 
Bruk av Kuzmin stålsikkel for 
preparering av ski og belegg 
Ved å bruke Kuzmin stålsikkel på ski/
belegg vil du gjøre to oppgaver i en og 
samme omgang. Begge gir deg de bes-
te forutsetninger for å oppnå god glid. 
 
Du skraper/sikler sålen. 
Du legger riller i sålen.  
 
Det er faktisk ikke så vanskelig, men 
hvis du aldri har gjort det, så kan det 
være litt vanskelig i begynnelsen, så her 
er en beskrivelse og noen tips. Se også 
video på http://kuzmin.se/movies/
steelscrapingorg.wmv 
 
1) Kontroller at ski/belegg sitter godt 
fast i et stativ eller på en stødig slede/ski. 
 
2) Kontroller at overflaten er skikkelig 
rengjort og at det ikke ligger partikler 
på sålen, noe som kan feste seg i sikke-
len og føre til sår i sålen. 
 
3) Start foran på belegget/skien og 
jobb deg bakover. Trekk ikke skyv. 

 

TEKST: ROAR WOLDEN, TROLL HUNDEFÔR AS 

Optimal glid kan spare deg for viktige sekunder hvis du er sprintkjører, 
og med alt fra minutter til timer hvis du kjører langdistanse. På det lange 
Finnmarksløpet i 2007 ville f.eks ett minutt «bedre glid» enn konkurrente-
ne pr mil kunne løfte kjøreren som endte på 4 plass i løpet til 1 plass og 
seier med nesten 30 minutter. 

Minst mulig friksjon mot snøen = Best mulig glid på sleden 
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Hold sikkelen med en fallende vinkel 
på ca 45 °. Er det mye sår i sålen og/
eller sikkelen ofte hekter seg i ujevnhe-
ter vil det hjelpe å holde sikkelen med 
ca 10-15 ° sideveis vinkel også. Man 
kjenner når sikkelen tar godt, og den 
er utviklet slik at den ikke tar for mye. 
Pass på at den sideveise vinkelen ikke 
blir for stor da du runder kanten og 
kan ødelegge belegget. 
 
Skrap til du ser at sålen får en annen 
struktur og farge. Hvert drag bør være 
på 60-80 cm slik at du klarer å holde et 
jevnt trykk. 

Er det fine langsgående riper i sålen 
fra tidligere trenger du ikke å skrape 
bort disse. Det viktigste ar at overfla-
ten er fin og glatt. 
 
Føler du at sikkelen er slitt og ikke så 
skarp skyldes dette stort sett at det 
ligger en hinne av avslipt såle på kan-
ten. Plukk bort dette og eventuelt bruk 
en fille med voksfjerner. Vær forsiktig 
slik at du ikke skjærer deg. 
 
Det kan lønne seg å bruke og sikkelen 
først til sålen er nedskrapet for å spare 
tid også bruke Universal til finpussen. 

4) Børst eller puss over belegget, helst 
med en metalbørste, etter skraping for 
å få bort beleggsrester og mikrohår fra 
skrapingen, og for å glatte over over-
flaten. 
 
GOD TUR med God Glid! 

Copyright Roar Wolden 
Troll Hundefôr AS 

Foto: Silje Mari Eriksen. 
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Årets gruveløp ble arrangert 21.- 22. 
januar. Løpet som er et uhøytidelig 
løp, går fra Røros til Tufsingdalen med 
4 t hvile og så tilbake til Røros igjen. 
Første del er egentlig 75km langt, men 
pga dårlige forhold på Femund, måtte 
løypa endres slik at den gikk stort sett 
der Femundløpet kommer inn fra Tol-
ga. Derfor ble løpet noe kortere i år. 
 
Selve starten var litt av et skue da alle 
skulle opp bakken til høyre bare 200 m 
etter start. Her ble det til tider trangt 
om plassen, men vi kunne ikke obser-
vere noe alvorlige hendelser av noe 
slag. Mange tok det med ro når starten 
gikk og bare ventet til den verste køa 
hadde gitt seg. I mange tilfeller var nok 
det en riktig avgjørelse.  
 
De aller fleste kjørerne kunne nok 
tenkt seg litt kaldere klima. Det er rene 
påskestemningen sa Arnt Ola Skjerve 
før start. 
 
Vi tok en liten prat med Lill Monica 
Frisk før start der hun var i full gang 
med å gjøre klar hundene. De har hatt 
dårlige snøforhold så mye av treningen 
har blitt gjort i Sverige om helgene. 
Hun tok dette som en liten test, før 
Finnmarksløpet hvor hun er påmeldt. 

Hågen Bjørgum har også meldt seg på 
Finnmarksløpet og som han har sagt 
selv, en 60års gave til meg selv. Det litt 
meriterte datter til Hågen, Aud Kristin 
var spent før start. Hun kunne ha 
tenkt seg å kjøre selv, men denne 
gangen var hun handler. 
 
Johanne Sundby kjørte heller ikke selv, 
men Inni Granskauen kennel stilte 
faktisk med 3 spann. De hadde lånt 
hunder både her og der kunne Johan-
ne fortelle. Det viktigste er å få kjørt 
løp. Håvard Okstad fra Skaun og Ben-
te Sofie Alhaug fra Hamar kunne vi 
også skimte i den litt heftige starten. 
 
Unge Adrian Rønning Myrvold full-
førte rookie løpet med glans. Dette er 
nok en ung mann vi sikkert vil høre 
mere fra i fremtiden. 
 
Raskeste spann ble Ronny Frydenlund, 
Ove Grytbakk og Stine Berget Nord-
vik i storspannklassen, og Liv Bjørsvik, 
Sindre Kolstad Valan og Arne Rosvold 
i klassen med 10 hunder eller mindre. 
 
Resultater finnes på hjemmesiden til 
Femund Trekkhundklubb. ■ 

Lill Monica Frisk gjør klar Hanoki før start. 

Hågen Bjørum tar det med knusende ro rett 
før start. 

Hågen på tur til startområdet. En av hundene til Lill Monica synes det er 
på tide å starte nå. 

Oda Ingstad har nesten full kontroll i 
svingen rett etter start. 

TEKST OG FOTO: BÅRD BAKÅS. 
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Hvordan blir man medlem av Norsk Siberian Husky Klubb? 
Medlemskap i Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) inkluderer også medlemskap i Norsk Kennel Klub (NKK). Med-
lemskap koster kr 540 pr kalenderår. Er det flere i familien som også eier hunder, lønner det seg med ett hovedmedlem, 
og så husstandsmedlemskap pr person. Det koster kr 50 pr år, knyttet opp mot et hovedmedlem med samme adresse. 
Hvert husstandsmedlem får sitt eget medlemsnummer i NSHK/NKK og tilsvarende rabatter i forhold til utstillinger og 
andre arrangementer. Barn under 12 år deltar gratis. Andre familiemedlemmer som ikke er individuelle medlem må betale 
full pris for aktiviteter, utstillinger mm. Medlemsskap kan enten ordnes via nettsidene til NKK eller send en mail til 
stine@nfi.no. Faktura kommer fra NKK, eller man kan betale via ”min side” på www.nkk.no. 

Andersen, Lars Skonnord 0871 Oslo 
Borch, Mona 2150 Årnes 
Dahlsrud, Bjørn Otto 2320 Furnes 
Dahlsrud, Mona Ulland 2320 Furnes 
Friberg, Ann-Jonette 1086 Oslo 
Fuglesteg, Erle Amalie 2960 Røn 
Furu, Stine M 1188 Oslo 
Hansen, Andreas 9310 Sørreisa 
Hansen, Jorid Løveid 9602 Hammerfest 
Hanssen, Ingeborg 9040 Nordkjosbotn 
Hanssen, Thea 9040 Nordkjosbotn 
Havnes, Kjerstin 9011 Tromsø 
Jolma, Linda Helene 2730 Lunner 
Jørgensen, Marte Stensland 0891 Oslo 
Karlsen, Lisbeth 9040 Nordkjosbotn 
Lund, Fredrik 7985 Foldereid 
Moasveen, Bjørn H 2870 Dokka 

Nordby, Fredrik 1621 Gressvik 
Olesen, Eirik 1188 Oslo 
Opstad, Gro-Anita 3160 Stokke 
Pettersen, Simone 9845 Tana 
Ratajczak, Thomasz 2412 Sørskogbygda 
Røer, Elias Alhaug 0855 Oslo 
Røer, Philip 0855 Oslo 
Rønning, Mariann K. Skeid 3516 Hønefoss 
Skogrand, Hege Plukkerud 2636 Øyer 
Skår, Josefin 1341 Slependen 
Sundt, Raymond 5055 Bergen 
Svalastog, Mari S. 0690 Oslo 
Svensen, Stine Lise 4525 Konsmo 
Sæter, Jan Vegar 2436 Våler i Solør 

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 
Alle siberian husky eiere og alle deres hunder, uansett linjer, lynne, utseende, bruksområde og størrelse er vel-
komne i klubben. Bare de hundene med papirene i orden kan delta i klubbens Huskyløp på Vintersamlingen, 
men det er også andre løp for de som ønsker å delta på aktiviteter i regi av NSHK. Det meste er åpent for alle, 
og vi vil gjerne se dere på samlingene våre, enten de er i regi av NSHK sentralt eller med lokallagene. Pr 
18.07.2017 har NSHK 536 medlemmer fordelt på alle typer kategorier; hovedmedlem, husstandsmedlem, ju-
niormedlem, æresmedlem og utenlandske medlemmer. 

Beitostølen med Ole og Lexus. Foto: Rolv Herstad. 
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Det er en økende interesse for løps-
kjøring med siberian, og mange 
lurer på hva som skjer, hva man 
skal gjøre osv. når man skal kjøre 
sitt første løp. Her følger noen tips 
om hva du bør gjøre. 
 
Bestem deg tidlig i sesongen for hvilke 
distanser, og gjerne også hvilke løp du 
skal kjøre. Det mest aktuelle for de 
fleste å begynne med er kanskje (kort) 
mellomdistanse, og det er mange løp å 
velge i. Det er overkommelig for de 
fleste å trene godt nok til kortere mel-
lomdistanseløp. Men glem heller ikke 
nordisk stil! Det er egentlig litt merke-
lig at dette er en gren som etter hvert 
har blitt lite kjent. I et land hvor skigå-
ing er så utbredt, og hvor så mange har 
hund, skulle man tro at nettopp nor-
disk hadde vært den største grenen 
innen hundekjøring. Og det er jo slet-
tes ikke alle som har anledning til, eller 
et ønske om å ha mange nok hunder 
til et spann. De fleste medlemmer av 
klubben har jo også få hunder, og da 
passer nordisk stil utmerket. Langdis-
tanse bør man vente med til man har 
opparbeidet seg tilstrekkelig erfaring. 
 
Grunnen til at du bør bestemme deg 
tidlig i sesongen for hvilke distanse, og 
hvilke løp du skal kjøre er fordi du må 
legge opp høsttreningen deretter. Det 
er viktig å starte med hunder som er 
godt nok trent for den aktuelle distan-
sen. Studer terminlista, og finn aktuelle 

løp. Terminlista er lett tilgjengelig på 
nettsiden til Norsk Kennel Klubb i 
likhet med alle andre prøver og utstil-
linger. Gå inn på www.nkk.no, trykk 
på Terminlister – prøver - velg prøve-
type - Trekkhundprøve for polare ra-
ser - velg år: 2017. Da kommer du inn 
på kommende sesongs terminfestede, 
og meritterende løp.  
 
Klubben melder inn hvilke løp som vi 
ønsker skal være meritterende for vår 
rase til Norsk Kennel Klubb, og de 
godkjenner lista og publiserer den når 
den er klar. Årets / kommende se-
songs terminliste kommer i begynnel-
sen eller midten av desember, men 
man kan også fint se på tidligere års 
terminlister. (Dessverre var lista for 
2015 svært mangelfull). De pleier å 
være noenlunde like for hvert år. Lø-
pene har også egne hjemmesider, og / 
eller facebooksider som gir all den 
informasjonen vi trenger så som dato, 
sted, klasser, antall kilometer, løype-
trasè, eventuelt obligatorisk utstyr osv. 
I tillegg til NKK`s terminliste er det 
også flere løp som finnes på terminlis-
ta til Norsk Hundekjørerforbund. 
(men det er altså på NKK`s terminliste 
man finner samtlige meritterende løp). 
 
Gå også inn på NHFs hjemmeside og 
les reglementet for den distansen du 
skal kjøre. Les deg også opp på mer-
king av løypene, og lær deg hva de 
forskjellige tegnene betyr. Det må du 

kunne slik at du ikke kjører feil i et 
kryss osv. 
 
Alle papirer i orden 
Sørg for å ha alle papirer i orden før du 
drar hjemmefra. Det er krav om å ha 
lisens fra Norsk Hundekjørerforbund 
for å starte. Det er mulig å løse 
èngangslisens på stedet, men jeg vil an-
befale alle å løse årlig lisens hos NHF. 
Det koster kun 300 kr for voksne, samt 
at det er krav om at du er medlem av en 
klubb som er tilknyttet NHF. Du må 
altså være medlem av en hundekjører-
klubb da NSHK ikke er tilsluttet NHF. 
Da er man også forsikret på både løp 
og treninger, samt reise i forbindelse 
med dette. Gå inn på hjemmesiden til 
NHF – trykk på: Om forbundet – lisen-
ser. Da kommer det opp informasjon 
om hvordan du løser lisens. 
 
Hvis du melder på et løp med meritte-
ring for siberian husky må du huske på 
å fylle ut meritteringsskjema på for-
hånd og sende inn dette, samt betale 
avgiften på kr 50.- pr. løpsdag senest 
dagen før løpet starter. Hvor du skal 
sende skjemaet, kontonummer osv. 
står oppført på terminlista. Er du i tvil 
så ta kontakt med den personen som 
står oppført på det aktuelle løpet, 
eventuelt ABU – komiteen i klubben. 
Vær nøye med å fylle ut korrekte opp-
lysninger for hver enkelt hund! 
 
Du må også ha med alle papirer på 

 

TEKST: TROND LERENG 
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hundene på løpet så som vaksinasjons-
attester, ferdig utfylt spannliste eller 
meritteringsskjema som kan brukes i 
stedet for spannliste. Spannliste finnes 
på løpenes hjemmesider. Ta også for 
sikkerhetsskyld med kopi av stamtavle-
ne. På en del løp må du også fylle ut 
veterinærbok som du plikter å ha med 
under hele løpet. (Dette gjelder stort 
bare LD løp). 
 
Forberedelser dagene før løpet 
Kjør kun korte, lette turer de siste da-
gene før løpet, og de tre siste dagene 
skal hundene hvile helt. De skal kun 
være løse hvis du har anledning til det 
slik at hundene opparbeider seg et godt 
overskudd, og er glade og fornøyde. 
Foring skal være som vanlig, eventuelt 
litt mindre mat de siste dagene. Prøv 
for all del ikke noe nytt fòr rett før løp! 
Se også over alt av utstyr i god tid slik 
at du ikke må skaffe nytt utstyr i siste 
liten. Det medfører bare stress. Sjekk 
sleden, selene og linesettet nøye, og 
bytt om nødvendig ut slitt utstyr. Sørg 
også for å ha et par ekstra bakliner i 
sleden, og heng noen nakkeliner lett 
tilgjengelig på sleden, eventuelt i lom-
ma slik at du raskt kan sette på nye om 
noen tygger de av under starten. 
 
Sjekk også om det er krav om obliga-
torisk utstyr under løpet, og kjøp inn 
det du mangler. Disse opplysningene 
finner du på løpenes hjemmesider. 
 

Bestem deg også i god tid for hvor de 
forskjellige hundene skal gå i spannet. 
På trening er der viktig å bytte på de 
ulike posisjonene, men på løpet skal 
du sette hundene i de posisjonene 
hvor de trives aller best, og gjerne 
sammen med favorittmakkeren. 
 
Sledebeleggene 
Det er veldig viktig å ha god glid på 
sleden. Sørg derfor for å ha tilstrekkelig 
med sledebelegg som er tilpasset tem-
peraturen. Alle belegg må også be-
handles. Helt nye belegg kjennes veldig 
glatte ut, men de må sikles for å lage 
struktur i sålen, se. artikkel God glid. 
Noen belegg kan også smøres, og det 
kan være aktuelt på sprint – og kortere 
mellomdistanseløp. Beleggene smøres 
på samme måte som man smører ski. 
Forhandlerne vet hvilke belegg som 
kan smøres, og hvem som må sikles. 
 
Kjøremøte 
Det er alltid kjøremøte før hvert løp. 
Hvis det er start på lørdag morgen er 
det vanlig med kjøremøte i 1900 – 
2000 tida om fredagskvelden, eller tid-
lig lørdag morgen. På møte er det opp-
rop, nøye gjennomgang av løypa inklu-
dert kryss og bratte utforkjøringer, 
kryssing av veier osv, regelverk, noen 
ord dommerne, eventuelt fra løpsvete-
rinær, aktuelle telefonnummer oppgis 
og andre nødvendige opplysninger. 
Møt opp i god tid, og ikke vær redd for 
å spørre om det er noe du lurer på. 

Løpsdagen 
Stå opp tidlig, og være ute i god tid – 
ikke stress! Hundene bør vannes 3 
timer før start. Dette for at de skal 
kunne kvitte seg med overflødig væs-
ke, men samtidig være godt hydrert 
under løpet. Når man vanner 3 timer 
før unngår man også at hundene gjør 
fra seg unødvendig mye under selve 
løpet som man taper tid på. Gå gjerne 
en tur med hver enkelt hund slik at de 
er godt luftet før start. Vann hundene 
med en blanding av ren vom og vann. 
Vom binder magen, og forebygger 
diarè. Man kan også med fordel gi 
hundene ren vom et par dager før lø-
pet da dette er bra for magen. Noen 
hunder har en tendens til stressmage 
som forsterkes i løpssituasjonen. Disse 
kan du i tillegg gi litt zoolac et par da-
ger før løpet, samt på selve løpsdagen. 
 
Det er også alltid hjelpsomme funksjo-
nærer på løpene som blant annet sør-
ger for å ta spannene fra oppstallings-
området, og bort til start. Så da er det 
bare å gi gass! 
 
Husk også på å lage en sjekkliste som 
du krysser av når du pakker. Hvis ikke 
er det veldig stor sjanse for at noe 
glemmes. 
 
Lykke til! 

Tsjekkiske Jana Henychová er ikke lenger noen nybegynner på løp.. Foto: Bjørn Andersson. 
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doen. Det vil si akkurat i det øyeblik-
ket hunden kaster seg rundt. Da må 
rosen komme! Ja! – bra!! Så flink!! 
kom, kom, kom, løp også nå gjerne litt 
bakover, og gjør deg interessant. Ta i 
mot hunden med begeistring, og som 
nevnt i sted, forsterk også gjerne med 
noe som hunden synes er attraktivt. 
For eksempel ball, fille, lek eller gi den 
en godbit. Og nå skal du ikke koble 
hunden. Hunden skal ikke oppleve å 
bli «straffet» ved å kobles i denne si-
tuasjonen. Det er viktig å la den frem-
deles være løs.  
 
Men før eller senere skal du jo koble 
hunden, men gå da bare rolig i mot 
den, avled den gjerne ved å kaste en 
godbit på bakken, og sett på koblet 
uten å gjøre noe nummer ut av det. 
 
Bruk langline 
For å være helt sikker på at hunden 
ikke slipper unna kan du sette på den 
en lett, plastbelagt line som ikke trek-
ker vann. Lina kan være 5 – 6 meter 
lang, og henge løst etter hunden. Av 
og til kan det være nødvendig å gi et 
lite napp i lina for å få hundens opp-
merksomhet hvis den er opptatt av 
andre mer spennende ting. Men bare 
et lite napp med håndleddet, du skal 

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

Vi har mottatt følgende spørsmål 
fra et medlem: Hvordan får man 
sikker innkalling på en siberian 
husky? 
 
Vi ga vedkommende dette svaret 
Dette kunne egentlig vært besvart vel-
dig kort; det vil du aldri få, og en sibe-
rian husky skal alltid være i bånd!  
 
Men likevel bør du trene innkalling 
ettersom uhell kan skje, og hunden 
kommer seg løs. Da er det en veldig 
stor fordel å ha trent på innkalling slik 
at du i hvert fall har en viss mulighet til 
å få hunden inn igjen. 
 
Hvis du vil at hunden skal komme når 
du roper på den, så må du sørge for å 
gi hunden en grunn til det. Dette kre-
ver tette bånd mellom deg og hunden 
din, og en forståelse av hundens moti-
vasjon. Den mest åpenbare måten å få 
hunden til å komme på er å gi den 
mat. Men dette bør gradvis avvennes 
da målet må være at godbiten ikke er 
den eneste motivasjonen til at hunden 
kommer inn til deg.  
 
Alle hunder har varierende læringsev-
ne, og de lærer i forskjellig tempo av-
hengig av flere faktorer. Og selv innen 
kullet kan dette variere mye. Bruk der-
for mye tid med hunden og finn ut av 
hva som motiverer og premierer den i 
forbindelse med ønsket atferd. 
 
Start med en gang 
Begynn og tren innkalling med en 

 

SPØRSMÅL OG SVAR 

gang du får valpen i hus, og utnytt alle 
situasjoner i dagliglivet. For eksempel 
når valpen av seg selv kommer imot 
deg, og tar kontakt. Bruk da innkal-
lingskommandoen, og ros den med 
begeistring når den kommer. Ikke vent 
til den har kommet, men ros den mens 
den er i ferd med å komme. Utnytt 
også foringssituasjonene slik at valpen 
assosierer kommandoen med mat. Da 
lærer den veldig fort hva kommandoen 
betyr. Men kall aldri på den når den er 
opptatt med noe den synes er spen-
nende, for eksempel hvis den står og 
snuser i bakken. Da er det minimal 
sjanse for at den kommer. Ikke la val-
pen oppdaget at den ikke trenger å 
komme. Bruk derfor kun komman-
doen når du vet at den kommer, og 
ikke overdriv. Kall på hunden kun 5 - 
6 ganger om dagen. Allier deg også 
med en medhjelper. La en person hol-
de valpen din mens du løper avgårde. 
Da vil valpen bli ivrig, og vil gjerne 
løpe etter deg. La medhjelperen holde 
igjen litt før han slipper båndet. Og 
når valpen kommer løpende i full fart 
etter deg skal du straks kalle på den og 
rose den – kom, kom, kom, braa!!, 
flink!!, kom, kom! Bruk lys vennlig 
stemme, og fortsett å løpe bortover. 
Huk deg så ned å ta i mot valpen med 
ekte glede og begeistring. Forsterk 
også gjerne situasjonen med for ek-
sempel en ball, fille eller en godbit. 
Gjem deg også for hunden du går tur i 
skogen. Da vil den oppdaget at den 
plutselig er blitt helt alene i den store 
verden. Rop på den, og den vil komme 
i full fart, lykkelig over å finne deg 
igjen. En liten valp kan være løs, så 
utnytt denne tiden. 
 
Øk vanskelighetsgraden 
Etter hvert som tiden går kan du øke 
vanskelighetsgraden noe. For eksem-
pel når hunden løper vekk i fra deg. 
Det er en mye mer krevende øvelsen 
enn når hunden løper mot deg eller 
etter deg. Men dette må du ikke prøve 
på før du vet at hunden vil adlyde 
kommandoen. Som sagt er det viktig å 
ikke la hunden oppdaget at den ikke 
trenger å komme. Og i denne situasjo-
nen er det svært viktig at du timer be-
lønningen til rett tid. Når en hund lø-
per i fra oss, og vi kaller den inn, når 
er den på sitt «aller flinkeste»? Jo, ak-
kurat i det den reagerer på komman-
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ikke bruke makt. Men husk alltid ver-
bal påvirkning/kommando før eventu-
ell fysisk påvirkning slik at det blir læ-
ring i situasjonen. 
 
Gå gradsvis frem 
Start treningen på et sted uten andre 
forstyrrelser, gjerne inne i huset, deret-
ter ute i hagen før du går videre til et 
ukjent sted.  
 
Korrigering/streng stemme? 
Siberian husky er en "urrase" og må 
håndteres litt annerledes enn de fleste 
andre raser. Det fungerer dårlig å bli 
streng i stemmen hvis hunden ikke lyst-
rer på innkalling. Det fungerer imidler-
tid utmerket på de fleste andre raser 
hvor vi kan si til hunden; «hei du, 
skjerp deg!», «ja, ja», sier hunden, «jeg 
kommer!», men en siberian blir ofte da 
bare vanskeligere å få tak i. Det er også 
store individuelle forskjeller her. Noen 
er mye enklere å ha god kontroll på, 
mens andre igjen kan være svært vans-
kelige i så måte. Rasen blir veldig fort 
sky og "vill", og kan derfor bli veldig 
vanskelig å få fatt i. Det finnes for øvrig 
mange eksempler på at selv godt dres-
serte jakt – og familiehunder som har 
blitt borte i fjellet, har blitt veldig sky 
for folk. Ja, til og med for eier. Blant 
annet ble to engelsksettere borte i Rju-
kan fjellene for noen år siden. De var 
på vidvanke i to måneder før det lyktes 
å fange de. De kom aldri nærmere eier 
enn 70 – 80 meter, og i følge eier ble de 
aldri helt som før igjen. Så vær ytterst 
forsiktig med en siberian husky! Da er 
det bare å trene i vei, lykke til!  

 

 

PELSJEGERLIV 
Forfattere: Helge Ingstad 
 
«Her er min kano, mine garn, mitt gevær og 
mine hunder. Skogene, elvene og vannene 
står til min rådighet. Jeg sitter i 
skjorteermene foran mitt telt og føler meg 
som millionær», skriver legendariske Helge 
Ingstad i sin bok Pelsjegerliv fra hans tid 
som pelsjeger i Nord-Canadas villmark. 
 
Videre står det på omslaget på boka: 
«Helge Ingstads første bok Pelsjegerliv 
blant Nord-Canadas indianere utkom i 
1931, og er blitt en av hans mest berømte 
og populære bøker. Det var i 1926 Ingstad 
solgte sin sakførerforretning og drog til 
Nord-Canada som pelsjeger. Fire års 
villmarksliv hadde han bak seg da han satte 
sine inntrykk på papiret. 
 
Dette er en storslagen bok, skiftende som 
landet og folket han forteller om, og preget 
av Ingstads dype naturfølelse. 
 
«De er en makeløs skildrer, og alt 
underbygger De med viden», skrev Knut 
Hamsun om boken. 
Helge Ingstad var også den som importerte 
de første siberian huskyene til Norge. 
Boken må leses av alle som kjører hund, og 
er friluftsinteresserte! 

HUNDENS SPRÅK OG FLOKKLIV 
En illustrert håndbok av Barbara 
Handelmann 
 
«Hundens språk og flokkliv – en illustrert 
håndbok» er et uvurderlig 
referanseverktøy for hundeentusiaster på 
alle nivåer.  Fotografiene er spektakulære, 
det er verdt å kjøpe boken bare for 
bildene!  Teksten gir innsikt i hensikten og 
meningen bak våre hunders handlinger.  Å 
forstå hva hundene forteller oss (via sitt 
kroppsspråk) er det første skrittet mot å 
forebygge og løse atferdsproblemer.  
Barbara Handelmann deler velvillig av sin 
kunnskap og forståelse for sine 
hundevenner», skriver Sheila Segurson i sin 
omtale av boka. 
 
Boka er virkelig et flott produkt som ikke 
bare kan leses fra perm til perm, men som 
også kan brukes som et oppslagsverk om 
hundeatferd med sin lettleste tekst og 
mange flotte, illustrerende bilder. 

THE SIBERIAN HUSKY 
International Siberian Husky Club, Inc. 
 
Boka er en «bibel» for alle med interesse for 
rasen, og inneholder en hel rekke 
interessante artikler om rasen enten det er 
trening, avl, foring, stell av poter, blodslinjer, 
presentasjon fra flere land osv. Det er også 
en mengde illustrerende bilder som viser 
bredden og variasjonen innenfor rasen. 
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Vannrett 1 Sjekkpunkt, 2 Kennelnavn, 3 Løp, 4 Løp, 5 Hundemat, 6 Løp, 7 Valpeformidler, 8 Løp, 9 Årlig sammen-
komst, 10 Sjekkpunkt, 11 Sledeleverandør, 12 Sykdom/parasitt Loddrett 9 Leverandør 
 
Takk til Bård Bakås for innsendt kryssord.  

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

1          T O L G A X X X X X X X 

2 X X X X  V I K E R K O L L E N X X X X X 

3 X X X X X  R Ø R O S L Ø P E T X X X X X 

4 X X X X X  H A L L I N G E N X X X X X X 

5 X X X X X X X X  L A B B X X X X X X X X 

6 D  Ø R S T O K K M I L A X X X X X X X X 

7 X X X  B J Ø R G U M X X X X X X X X X X 

8 V I L D M A R K S R A C E T X X X X X X 

9 X X X X X X X X  H Ø S T S A M L I N G A 

10 X X X X X X X  S I R M A X X X X X X X X 

11 X X X X X X  O I N A K K A X X X X X X X 

12 X X X X X X X X G  I A R D I A X X X X X 

HJERNETRIM FASIT 

 

 Antall spillere Generert beløp 

2017 61 6 502,71 

2016 59 10 931,07 

2015 46 7 044,82 

2014 27 3 325,67 

2013 15 1 252,60 

2012 1 2,50 

NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBB  
Org.nr: 898 611 752 
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Krav for å oppnå championatet 
Hunden skal ha minst tre 1. premier fra trekkhundprøver for polare 
raser (se reglene på www.siberian-husky.net under aktiviteter og 
trekkhundprøver). 1. premiene kan være en blanding av KD (sprint), 
MD (mellomdistanse), og LD (langdistanse). I tillegg skal hunden ha 
minst én gang Very Good på utstilling i et av de nordiske landene etter 
fylte 15 måneder. 
 
For å oppnå tittel N TCH skal hundene ha dokumentert funksjonell 
anatomi (rasetypisk, godt bygget, vinkler, bevegelse) slik den beskri-
ves i rasestandarden og som blir observert og bedømt i utstillingsring-
en, men ikke minst, skal hunden ha vist evne til å kunne utføre sin 
funksjon som trekkhund i konkurranse med andre trekkhunder. På 
den måten er det mulig å så objektivt som mulig få vurdert om den 
innehar de egenskapene beskrevet i rasestandard som ikke kan be-
dømmes i utstillingsringen. 
 
Formål og bakgrunn for trekkhundprøven 
Prøvens hensikt er å bedømme hundens egenskaper med tanke på 
avlsarbeidet og fremme bruksegenskaper under trekkhundprøver. 
Regelverket for trekkhundprøver for siberian husky er utarbeidet og 
vedlikeholdes av Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) som samarbeid-
ende klubb med NKK. 

 
Følgende utdrag fra rasestandarden står sentralt ved bedømmelse av 
bruks- og trekkegenskapene for hunder av rasen siberian husky: 
 
”Karakteristisk for rasen er flytende og ledige, tilsynelatende uan-
strengte bevegelser. Den utfører sin opprinnelige funksjon i selen med 
å trekke en lett last i moderat tempo over store avstander.” 
 
Disse egenskapene er det meget vanskelig eller umulig å vurdere i 
utstillingsringen. Det er også viktig at vurdering av den enkelte hund 
gjøres på et så bredt grunnlag som mulig. Det vil si at hunden må sam-
menlignes med et nivå satt av de beste representantene for rasen og 
andre trekkhunder. Det er også viktig at vurderingen gjøres på et 
grunnlag som er samlet inn over tid. 
 
Den beste måten å bedømme en trekkhund på er i trekkhundprøver 
som passer med det rasestandarden beskriver. Trekkhundprøvene 
inngår i utvalgte løp arrangert av raseklubbene for de polare rasene 
eller av klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund. I disse løpene 
møter man sledehundspann bestående av sibirsk husky, andre raser 
og uregistrerte hunder. 

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

PRESENTASJON AV HUNDER MED 

NORSK TREKKHUNDCHAMPIONAT 

I Huskybladet Registreringsnr Navn Eier 
3/2014 ............. S50901/2005 ....... Heidiburghs Eric ............................................................... Viggo Jørgensen 
3/2014 ............. S69245/2006 ....... Heidiburghs Ghost Luna .................................................. Tora Kleven 
3/2014 ............. 22564/04 ............. Libby av Vargevass ........................................................... Kristin og Trond Lereng 
3/2014 ............. NO49041/10 ........ Viking av Vargevass ......................................................... Kristin og Trond Lereng 
4/2014 ............. NO38513/10 ........ Huskyville’s Apache Honey Dew ”Honning” .................... Line M. Løw 
4/2014 ............. 11645/05 ............. Nay-la-chee's Hexov Runner ............................................ Tone Beate Hansen 
4/2014 ............. NO33481/10 ........ Rodeløkka's Petruscka ..................................................... Line M. Løw 
4/2014 ............. NO44135/10 ........ Nay-la-chee's Lava Zima .................................................. Tone Beate Hansen/Runar Golimo Simonsen 
1/2015 ............. NO42185/09 ........ Nenana ............................................................................ Johanne Sundby 
1/2015 ............. 17553/03 ............. Snilla av Vargevass ........................................................... Birgit Bordvik Alhaug 
1/2015 ............. 17392/06 ............. Korbuq Kjappfot .............................................................. Johanne Sundby 
1/2015 ............. 20165/04 ............. Vikerkollen’s First Lord .................................................... Birgit Bordvik Alhaug 
2/2015 ............. 28187/08 ............. Rossevangens Dina .......................................................... Tora Kleven/Viggo Jørgensen 
2/2015 ............. 28188/08 ............. Rossevangens Ylva ........................................................... Tora Kleven/Viggo Jørgensen 
2/2015 ............. NO52277/11 ........ Storm av Vargevass ......................................................... Kristin Heltberg Lereng 
3/2015 ............. 07098/08 ............. Gillan................................................................................ Cecilie Husebø-Isaksen 
3/2015 ............. NO41934/12 ........ Snørokks Libby Riddles .................................................... Tone Beate Hansen 
4/2015 ............. NO44133/10 ........ Nay-La-Chee’s Lava Goshe ............................................... Irene Borgen 
4/2015 ............. NO33744/10 ........ Ulveheia’s Nusse .............................................................. Irene Borgen 
1/2016 07768/05 ............. Arnold S ........................................................................... Line M. Løw 
1/2016 NO33740/10 ........ Ulveheia’s Filifonka .......................................................... Line M. Løw 
2/2016 S69244/2006 ....... Heidiburghs Ghost Echo .................................................. Viggo Jørgensen 
2/2016 12139/04 ............. Snøheimens Ross ............................................................. Viggo Jørgensen 
3/2016 NO46069/13 ........ Zarya ................................................................................ Tone B. Hansen 
3/2016 FI52838/12 .......... Kefeus Iridium.................................................................. Tone B. Hansen 
1/2017 17391/06 ............. Cobby Lillefot ................................................................... Johanne Sundby 
1/2017 NO42184/09 ........ Juluss ............................................................................... Johanne Sundby 
1/2017 15789/03 ............. Lupo Tipp Nirvana av Brattalid ........................................ Johanne Sundby 
 19629/07 ............. Freia ................................................................................. Line M. Løw 
 NO55070/10 ........ Sapian Glomma ............................................................... Johanne Sundby 
 NO49634/09 ........ Snøgg ............................................................................... Line M. Løw 
 26597/07 ............. Snørokks Tanana ............................................................. Johanne Sundby 
 05855/08 ............. Varghaugens Cosak.......................................................... Birgit Bordvik Alhaug 
 27064/07 ............. Vikerkollen's Bb Emira ..................................................... Birgit Bordvik Alhaug 
 25803/05 ............. Vikerkollen's Ms Borriz .................................................... Birgit Bordvik Alhaug 
 NO49635/09 ........ Mel .................................................................................. Gro Britt Skarseth 
 NO44136/10 ........ Nay-la-chee’s Lava Gihli ................................................... Irene Borgen 
 NO48434/09 ........ Vikerkollen´s RS Ir ............................................................ Birgit Alhaug 
 NO48433/09 ........ Vikerkollen´s Sigges Iz ...................................................... Birgit Alhaug 
 NO44963/14 ........ Piperbakkens Alnitak Umi ................................................ Tone B. Hansen 
 20166/04 ............. Vikerkollen's First Duke Jr ................................................ Birgit Alhaug 
 25804/05 ............. Vikerkollen's Ms Bachao .................................................. Birgit Alhaug 

 
 

Vi oppfordrer alle med hunder som har oppnådd kravene til N TCH til å sende inn søknad til NKK. 
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Tipp – eller Lupo Tipp Nirvana av 
Brattalid (Leiah av Brattalid og 
Alaskan Ping-Ping av Anadyr) som 
han heter, lever ikke lenger. Men han 
hadde et langt og spennende liv. Han 

TRE TREKKHUNDCAMPIONATER 

har gått i led på Femund og Finn-
marksløpet (400, 500) flere ganger, og 
masse andre løp. Han var strålende på 
å gå på stikker, og på et Femundløp, i 
uvær – ledet han Robert Sørlies spann 
og mitt spann ned fra fjellet i uvær, 
mens alle andre lå i biuvakk eller på 
sjekkpunkt og løpet ble frosset. Han 
var nokså rar og sær, av gamle Bratta-
lidlinjer og Northome’s og Anadyr-
linjer. På sine gamle dager gikk ham 
med Sanne Karlsen og pulk og ski nes-
ten hele Norge på langs (måtte sendes 
hjem da de måtte ty til sykkel på vå-
ren). På sine eldste dager fikk han bo 
hos en familie. Tipp likte ikke utstilling 
noe særlig, men fikk EN rød sløyfe, 
han var akkurat på grensen i størrelse. 
Han var svært vokal, brummet og ulte, 
og var nokså bestemt. Han var nokså 

frisk helt til et halvår før han døde, da 
fikk han grå stær og nedsatt hørsel og 
vondt i bakparten, men han var da 
over 14 år og hadde vært aktiv trekk-
hund nesten hele livet. Tipp fikk en 
del kull etter seg: «Tippelappene» som 
de ble kalt. 
 
Tipp’s sønn med Lerkelund Bior’s Sue 
Suki heter egentlig Cobby Lillefot, 
men blir alltid kalt Lillefot i det daglige. 
Han var svært lik sin far, men mildere i 
gemyttet. Han gjorde det bra på utstil-
linger, rød sløyfe, innenfor marginen i 
størrelse. Han likte ikke å gå foran i 
spann, men var nesten alltid bakerst. 
Han har også fullført mange langdis-
tanseløp og MD løp. Han skrek av 
glede før start, men ellers var han stille 
og litt forsiktig. Hans største bragd var 

Presentasjon 
av N TCH 

N TCH Lupo Tipp Nirvana av Brattalid. 

TEKST OG FOTO: JOHANNE SUNDBY. 
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N TCH Lupo 
Tipp Nirvana 
av Brattalid 

Alaskan’s Ping Ping 
Of Anady 

Alaskan’s Snowstorm Of 
Anadyr 

Alaskan’s Jodi Of Anadyr 

Alaskan’s Snowflake Of Anadyr 

Alaskan’s Mandy Of 
Anadyr 

Shjegge Manns Moose 

Alaskan’s Koe Of Anadyr 

Leiah Av Brattalid 

Northomes Rude-e At 
Axias 

Northomes Tough Guy 

Kodiak’s Jewel Second 

Nuna Av Brattalid 
Kakinnak Av Brattalid 

Nenana Av Brattalid 

å gå i mål på Marte Stensland Jørgen-
sens bronsemedaljespann i VM i LD i 
Finnmark 2015. Et par måneder etter 
det løpet fikk han en skutt større skade 
i skulderdelen av ryggen, og ble litt halt 
– vi tror han datt ned fra et hundehus-
tak. Han fikk rehabilitering av hunde-
kiropraktor og fysioterapeut, men det 
ble klart at hans karriere som trekk-
hund var over (han var 9 år). Han flyt-
ter derfor til Svalbard der han ble fami-
liehund. Der er han enda, blid og glad. 
 
Lillefot ble far til to ulike kull. Det ene 
var planlagt, men ga bare en valp. Det 
andre var en tjuvparing til et kull han 
delte med sin bror., med sagnomsuste 
Racer. Gentest viste at han var far til 
fire av de fem valpene. Nenana har vi 
skrevet om før. Broren hennes, Juluss, 
er også en ankerhund. Han har fått 
flere røde sløyfer, men er stor, kanskje 
nesten på grensen til for stor. Han er 
frisk og rask unntatt i tannkjøttet, som 
plager ham en del, og som noen ganger 
gjør ham sur og grinete, eller irritabel. 
Det er synd. I hundegården er han vel-
dig grei, stille og snill. Vi har måttet gå 
ofte til dyrlege med ham for tennene, 
og avler derfor ikke noe mer på ham. 
Han gikk også til mål i Finnmark 500 i 
2015. Han har gått utallige løp. Vi har 
avlet et kull på hans søster Nenana, 
valper vi har beholdt, og som går på 
spannet fra og med denne sesongen. ■ 

BESTEFAR, SØNN OG SØNNESØNN Presentasjon 
av N TCH 

N TCH Juluss 

N TCH Cobby Lillefot 

N TCH Lupo Tipp Nirva-
na Av Brattalid 

Alaskan’s Ping Ping Of Anadyr 

Leiah Av Brattalid 

Lerkelund’s Bior Sue 
Suki 

Lerkelund’s Biors Tserko 

Nay-la-chee’s Svarte Ildico 

Racer 

Bror 
Junior 

Lotte 

Foxy 
Vargteam’s Fredrik 

Vargteam’s Tine 

N TCH Cobby Lillefot. 

Cobby Lillefot 

N TCH 
Lupo Tipp Nirvana 
Av Brattalid 

Alaskan’s Ping Ping Of 
Anadyr 

Alaskan’s Snowstorm Of Anadyr 

Alaskan’s Mandy Of Andyr 

Leiah Av Brattalid 
Northomes Rude-E At Axis 

Nuna Av Brattalid 

Lerkelund’s Bior Sue 
Suki 

Lerkelund’s Biors 
Tserko 

Spassky 

Vargevass-A Darja 

Nay-La-Chee’s Svarte 
Ildico 

Arctic Song’s Crapyl Kvikk 

Arctic Song’s Djerva N TCH Juluss. 
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VALPEFORMIDLING 
NSHK har et system for formidling av valper. Både påtenkte kull og fødte valper kan formidles via valpeformidler og 
klubbens hjemmesider. Forutsetningen er at man er medlem av NSHK. Vi anbefaler alle som skal selge valper om å 
bruke denne tjenesten. Den er et felles, likt system for alle kull. Det er en forutsetning for å få registrert valpene at 
NKKs etiske regler er fulgt eller at man har søkt om og fått dispensasjon. 
 
I tillegg ber vi oppdrettere om å komme med mest mulig opplysninger om foreldredyrene. Det synes vi er viktig, slik 
at valpekjøpere kan orientere seg. Det erstatter ikke samtaler med oppdretter, besøk i valpegården, utfyllende opp-
lysninger og det å spørre seg rundt. 
 
Det man kan gi opplysninger om, er premier oppnådd på utstilling og resultater på løp. Man kan også legge inn 
andre opplysninger, som f.eks. helseattester man har gjort. Helsetester og utstillingsresultater skal også ligge på 
Dogweb for de enkelte dyrene. Det er p.t. ingen restriksjoner eller anbefalinger på avl i NSHK. Det er opp til hver 
enkelt å velge hva det skal legges vekt på. Klubbens formålsparagraf legges likevel til grunn for utvelgelsen av de 
merittene vi ber oppdrettere fortelle om (trekk og utstilling). 
 
Formidling gjennom NSHK er ikke til hinder for å formidle andre steder i tillegg, som f eks Finn.no eller egen hjemmesiden. ■ 

Kull: 171643, Født: 27.11.2009, imp 
Oppdretter: Grisbrooke, C A/Grisbrooke, J 
KCAL00078604 Azgard Billy Gee 
Far: KCSB2749CS Azgard Rodeo 
Mor: KCAH00792206 Azgard Vonnie 
 
Kull: 161983, Født: 15.08.2011 
Oppdretter: Ole Dag Løvvold 
NO36338/16 Vargteam's Balder 
NO36339/16 Vargteam's Rarna 
NO36340/16 Vargteam's Svea 
Far: NO34317/10 Kongo 
Mor: NO49087/10 Vargteam's Embla 
 
Kull: 167818, Født: 27.09.2011 
Oppdretter: Harald Birkeland 
NO55751/16 Zevs 
NO55752/16 Spike 
NO55753/16 Libby 
NO55754/16 Mari 
NO55755/16 Luna 
NO55756/16 Maya 
NO55757/16 Frost 
NO55758/16 Whyakin 
Far: NO47572/10 Tramp 
Mor: NO49443/12 Tasja 
 
Kull: 170234, Født: 03.08.2012, imp 
Oppdretter: Maria Gustafsson 
SE51566/2012 Indian Tribe Husky's Koko 
Far: S44771/2009 Nordvikens Jaspis 
Mor: S13918/2008 Napapijri Denali 
 
Kull: 167877, Født: 26.05.2013, imp 
Oppdretter: Kerstin og Lars Gustavsson 
SE38830/2013 Heidiburghs Helax 
Far: S48889/2008 Fugitive's Riddik 
Mor: S69249/2006 Heidiburghs Ghost Breeze 
 
Kull: 171644, Født: 03.11.2013, imp 
Oppdretter: Grisbrooke, C A/Grisbrooke, J 
KCAQ04355202 Azgard Perrier Jouet  
Far: KCSB2749CS Azgard Rodeo 
Mor: KCAK0900408 Cassis De Blau Fontein At 
Azgard 
 
Kull: 171061, Født: 07.11.2013, imp 
Oppdretter: Wladyslaw Lachowski 
PKRV20943 Aston Crystal Mountain 
Far: PKRV17377 Alosha Haiditarod 
Mor: PKRV17627 Nordic Blue Moviestar 
 
Kull: 171931, Født: 12.04.2014 
Oppdretter: Ole Dag Løvvold 
NO37179/17 Vargteam's Echo 
NO37180/17 Vargteam's Teddy 
NO37181/17 Vargteam's Freddy 

NO37182/17 Vargteam's Cooper 
NO37183/17 Vargteam's Chaka 
NO37184/17 Vargteam's Nandi 
NO37185/17 Vargteam's Vilje 
Far: NO33247/13 Vargteam's Junior 
Mor: NO47153/14 Vargteam's Sandra 
 
Kull: 170779, Født: 17.02.2015, imp 
Oppdretter: Helena Skoglund 
SE22273/2015 Okami's Sky Foll Of Stars 
Far: S22397/2009 Zenko De Ciukci 
Mor: SE29055/2012 Okami's Once Upon A Time 
 
Kull: 171641, Født: 05.03.2015, imp 
Oppdretter: Grisbrooke, C A 
KCAS01103405 Azgard Explorer 
KCAS01103406 Azgard Sole Star 
Far:KCSB1096CV Azgard Togiak 
Mor: KCAK0900408 Cassis De Blau Fontein At 
Azgard 
 
Kull: 164973, Født: 04.06.2016 
Oppdretter: Leif Herleiksplass 
NO46984/16 Nilsa Av Viddashusky 
NO46985/16 Irma Av Viddashusky 
NO46986/16 Elvira Av Viddashusky 
Far: NO45589/12 Pluto Av Viddashusky 
Mor: NO55028/09 Carillo Speed Up 
 
Kull: 170759, Født: 04.06.2016 
Oppdretter: Anita Holstad 
NO32326/17 Kuling 
NO32327/17 Panser 
NO32328/17 Petrus 
NO32329/17 Nelly 
NO32330/17 Ebba 
NO32331/17 Sansa 
Far: 03255/07 Æsulv's Sleipner 
Mor: S48834/2009 Working Husky Wakanda 
 
Kull: 165572, Født: 05.06.2016 
Oppdretter: Knut Å. Hovet 
NO48833/16 King 
NO48834/16 Unkas 
NO48835/16 Desmo 
NO48836/16 Summit 
Far: NO38487/11 Texac 
Mor: NO40344/13 Strykers Rana 
 
Kull: 165288, Født: 20.06.2016 
Oppdretter: Kerler Camilla/ Günther Lars Kristian 
NO48014/16 Tøffen Av Nairebis 
NO48015/16 Tulla Av Nairebis 
Far: 25268/06 Najanin's Cold River Storm 
Mor: NO47574/10 Lilo 
 
Kull: 165349, Født: 30.06.2016 

Oppdretter: Torhild og Petter Ringerike 
NO48192/16 Trap Line Latitude Shiloh 
NO48193/16 Trap Line Latitude Clyde 
NO48194/16 Trap Line Latitude Delta 
NO48195/16 Trap Line Latitude Bonny 
NO48196/16 Trap Line Latitude Jessie 
Far: NO39175/10 Isslottett's Ozzy 
Mor: SE28977/2012 Eskipot Trail's Galena 
 
Kull: 165442, Født: 07.07.2016 
Oppdretter: Torhild og Petter Ringerike 
NO48478/16 Trap Line Nightwish Enya 
NO48479/16 Trap Line Nightwish Wicca 
NO48480/16 Trap Line Nightwish Wembley 
NO48481/16 Trap Line Nightwish Frøya 
Far: AKCWS30659302 Trailbound Lokiboden's Trek 
Mor: NO37177/11 Bjørk 
 
Kull: 166062, Født: 10.07.2016 
Oppdretter: Marcel René Wind Jørgensen 
NO50340/16 Ask 
NO50341/16 Odin 
NO50342/16 Embla 
NO50343/16 Lagertha 
Far: 05624/08 Bull 
Mor: NO31803/11 Nina 
 
Kull: 165960, Født: 26.07.2016 
Oppdretter: Torhild og Petter Ringerike 
NO50053/16 Trap Line Pokerface Storm 
NO50054/16 Trap Line Pokerface Eddie 
NO50055/16 Trap Line Pokerface Tito 
NO50056/16 Trap Line Pokerface Vera 
NO50057/16 Trap Line Pokerface Frøya 
Far: SE37310/2010 Huskylyan High Hope 
Mor: NO37905/11 Trap Line Just For Fun Ivrig 
 
Kull: 165227, Født: 01.08.2016 
Oppdretter: Linda Marie Monsen Vassdal 
NO47843/16 Polarpoten Ross 
NO47844/16 Polarpoten Phipps 
NO47845/16 Polarpoten Martens 
NO47846/16 Polarpoten Parry 
NO47847/16 Polarpoten Zoë 
NO47848/16 Polarpoten Sally 
NO47849/16 Polarpoten Mitra 
Far: NO50866/10 Eagle Eye Bruse Av Ulveblikk 
Mor: SE59471/2013 Trädgårdsvargen Ranua 
 
Kull: 165297, Født: 03.08.2016 
Oppdretter: Yvonne og Kenneth Dåbakk 
NO48035/16 Siberian Sleddogs Knik 
NO48036/16 Siberian Sleddogs Kaltag 
NO48037/16 Siberian Sleddogs Kiana 
NO48038/16 Siberian Sleddogs Kivalina 
Far: NO58276/12 Siberian Sleddogs Kost 
Mor: CKCYN418423 Loufranc's Ruby 
 
Kull: 165663, Født: 08.08.2016 
Oppdretter: Pedersen Ine Marie/ Engstrøm Joa-
chim Nilsen 
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NO49129/16 Tuwawi Hrímfaxi 
NO49130/16 Tuwawi Freki 
Far: SE47327/2013 Raq-na Rock's Hrafntýr 
Mor: SE47572/2012 Small Detail's Amazing Grace 
 
Kull: 166222, Født: 09.08.2016 
Oppdretter: Tømmerås Mari Schjelderup Og Roy 
Arne Schjelderup 
NO50852/16 Run Roy's This Is My Life Pluto 
NO50853/16 Run Roy's This Is My Life Merkur 
NO50854/16 Run Roy's This Is My Life Vega 
NO50855/16 Run Roy's This Is My Life Elektra 
NO50856/16 Run Roy's This Is My Life Luna 
Far: NO50213/12 Run Roy's I Can Play Amigo 
Mor: NO48282/14 Run Roy's Fight For Life Tiye 
 
Kull: 165857, Født: 13.08.2016 
Oppdretter: Pedersen Ine Marie/ Engstrøm Joa-
chim Nilsen 
NO49741/16 Tuwawi Haunter 
NO49742/16 Tuwawi Dragonair 
NO49743/16 Tuwawi Jigglypuff 
Far: SE47327/2013 Raq-na Rock's Hrafntýr 
Mor: SE19526/2014 Vox Celesta's Baby Doll 
 
Kull: 166353, Født: 14.08.2016 
Oppdretter: Anita Helene Engebakken 
NO51216/16 Snøfrost Lystige Veslefrikk 
NO51217/16 Snøfrost Flittige Korse 
NO51218/16 Snøfrost Forlokkende Huldra 
NO51219/16 Snøfrost Vene Snehvit Og Rosenrød 
Far: VDH/DCNH SH 15076 Hightower's Freke Win-
ter Spirit 
Mor: NO37214/12 Snøfrost Gnistrende Iskrystall 
 
Kull: 173623, Født: 24.08.2016, imp 
Oppdretter: Gyöngyi, Beres 
METHUSKY132/17 Sophie's Pearl Back To The 

Future 
Far: MET.HUSKY21/H/14 Amazedatmyselfdella 
Contea Normanna 
Mor: MET.HUSKY6390/10 Sophie's Pearl Was Born 
To Love You 
 
Kull: 166750, Født: 25.08.2016 
Oppdretter: Hilde Margrethe Okstad 
NO52426/16 Cody 
NO52427/16 Cazan 
NO52428/16 Falk 
NO52429/16 Snøhvit 
NO52430/16 Raksha 
NO52431/16 Urja 
NO52432/16 Tuva 
NO52433/16 Nikita 
Far: NO50811/09 Blue Ice Asics Av Ulveblikk 
Mor: NO50469/09 Ulveheia's Dorris 
 
Kull: 166934, Født: 30.08.2016 
Oppdretter: Tømmerås Mari Schjelderup Og Roy 
Arne Schjelderup 
NO52967/16 Run Roy's Your Intstinct Frodo 
NO52968/16 Run Roy's Your Instinct Emilie 
NO52969/16 Run Roy's Your Instinct Erika 
Far: NO47514/12 Bølla Av Finnsibir 
Mor: NO45364/09 Run Roy's After Eight Linnea 
 
Kull: 172882, Født: 30.08.2016, imp 
Oppdretter: Sanjuan, Antonio Frances 
LOE2330605 Luba De Artic Grana 
Far: LOE1807526 Dakota De Artic Gran 
Mor: LOE2181678 Hakuna De Artic Grana 
 
Kull: 166530, Født: 02.09.2016 
Oppdretter: Kari Eldby 
NO51753/16 Kari Trestakk's Max 
NO51754/16 Kari Trestakk's Fox 

NO51755/16 Kari Trestakk's Storm 
NO51756/16 Kari Trestakk's Mira Siku 
NO51757/16 Kari Trestakk's Nuka 
NO51758/16 Kari Trestakk's Aysha 
Far: NO37417/13 Kari Trestakk's Trang Fødsel 
Mor: NO51439/09 Kari Trestakk's Siv 
 
Kull: 171679, Født: 28.09.2016, imp 
Oppdretter: Olsson, Niklas/ Bogren, Marie 
SE53416/2016 Svartedalens Husky Arya 
Far: SE46658/2013 Starax Flash 
Mor: SE32148/2013 Svartedalens Husky Minto 
 
Kull: 167727, Født: 10.10.2016 
Oppdretter: Eliassen Kenneth/ Laiti Ann Kristin 
NO55420/16 Giksi Av Gamasvarri 
NO55421/16 Avju Av Gamasvarri 
NO55422/16 Virko Av Gamasvarri 
NO55423/16 Nanok Av Gamasvarri 
NO55424/16 Uma Av Gamasvarri 
NO55425/16 Sofie Av Gamasvarri 
NO55426/16 Arya Av Gamasvarri 
NO55427/16 Frøya Av Gamasvarri 
Far: KCAL04286404 Greentrail Spock 
Mor: NO48302/14 Ceres Av Gamasvarri 
 
Kull: 171826, Født: 10.10.2016 
Oppdretter: Cowell, Emma Louise & Kay-
Kujawski, Peter 
NO37665/17 Azgard North 70 Solus 
NO37666/17 Azgard North 70 Drift 
NO37667/17 Azgard North 70 Elita One 
NO37668/17 Azgard North 70 Iron Hide 
NO37669/17 Azgard North 70 Jet Fire 
NO37670/17 Azgard North 70 Bumble Bee 
NO37671/17 Azgard North 70 Optimus Prime 
Far: KCAS01103405 Azgard Explorer 
Mor: KCAQ04355202 Azgard Perrier Jouet 

Foto: Anne Guri Moum. 
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Kull: 167789, Født: 11.10.2016 
Oppdretter: Leika Knudsen 
NO55655/16 Sofia 
NO55656/16 Bella 
NO55657/16 Frida 
NO55658/16 Natasha 
Far: NO44828/12 Vikerkollen's Djs Ivo 
Mor: NO40575/14 Frøya Av Urhunden 
 
Kull: 167196, Født: 22.10.2016 
Oppdretter: Tømmerås Mari Schjelderup Og Roy 
Arne Schjelderup 
NO53792/16 Run Roy's Make Me Proud Zippo 
NO53793/16 Run Roy's Make Me Proud Tiffany 
NO53794/16 Run Roy's Make Me Proud Melany 
Far: NO49910/09 Jack 
Mor: NO43182/14 Run Roy's Dance In Secret Nancy 
 
Kull: 167477, Født: 04.11.2016 
Oppdretter: Pedersen Ine Marie/ Engstrøm Joa-
chim Nilsen 
NO54636/16 Tuwawi Amaruq 
NO54637/16 Tuwawi Irniq 
NO54638/16 Tuwawi Yakone 
NO54639/16 Tuwawi Qimmiq 
NO54640/16 Tuwawi Tikchik 
NO54641/16 Tuwawi Ataneq 
Far: NO48562/13 T T Jay Stifler 
Mor: NO46268/14 D' Shaolin Rogue 
 
Kull: 171829, Født: 04.11.2016 
Oppdretter: Cowell, Emma Louise & Kay-
Kujawski, Peter 
NO37672/17 Azgard North 70 Star Lord 
NO37673/17 Azgard North 70 Rocket Racoon 
NO37674/17 Azgard North 70 Major Vance Victory 
NO37675/17 Azgard North 70 Cosmo The Space Dog 
Far: KCAL00078604 Azgard Billy Gee 
Mor: KCAS01103406 Azgard Sole Star 
 
Kull: 172541, Født: 05.11.2016, imp 
Oppdretter: Andreassen, Nancy 
SE58283/2016 Zeus 
Far: SE13977/2013 Ninihill's All Times Star 
Mor: SE34284/2015 Ninihill's Snowflake 
 
Kull: 170059, Født: 17.11.2016 
Oppdretter: Meinhardt, Erik 
NO30257/17 Lille-wapi 
NO30258/17 Ull 
NO30259/17 Ailo 
NO30260/17 Nakota 

NO30261/17 Vega 
NO30262/17 Zelda 
NO30263/17 Dee Dee 
Far: SE50855/2013 Indian Tribe Husky's Wapi 
Mor: NO46900/13 Vikerkollen's Dm Regia 
 
Kull: 168118, Født: 30.11.2016 
Oppdretter: Ratajczak Joanna Krystyna 
NO56694/16 Gelido Vento Lets Go Again 
NO56695/16 Gelido Vento Live Your Dream 
NO56696/16 Gelido Vento Like I Want To 
NO56697/16 Gelido Vento Lucky Scott 
NO56698/16 Gelido Vento Little Lilly 
NO56699/16 Gelido Vento Lamis Leeloo 
Far: PKRV21736 Takuna Aloki 
Mor: NO31273/14 Gelido Vento Fenicia 
 
Kull: 174219, Født: 05.12.2016 
Oppdretter: Smuk, Ragne Kristine 
NO43175/17 Vesterelva's Jock 
NO43176/17 Vesterelva's Tramp 
NO43177/17 Vesterelva's Trusty 
NO43178/17 Vesterelva's Lady 
NO43179/17 Vesterelva's Darling 
NO43180/17 Vesterelva's Angel 
Far: NO45588/12 Langbein Av Viddashusky 
Mor: AKCWS31922002 Ka-bi's Lulu 
 
Kull: 170772, Født: 27.12.2016 
Oppdretter: Hansen Kari Granaas 
NO32389/17 Carillo Snap Boy 
NO32390/17 Carillo Snap Lad 
NO32391/17 Carillo Snap Lass 
NO32392/17 Carillo Snap Eira 
Far: NO50099/09 Carillo Sin Pusher 
Mor: NO31837/12 Carillo Sansa 
 
Kull: 171722, Født: 29.12.2016 
Oppdretter: Rikke Bergendahl 
NO34910/17 Nay-la-chee's Neza Nenya 
NO34911/17 Nay-la-chee's Neza Hrimnir 
NO34912/17 Nay-la-chee's Neza Loom 
NO34913/17 Nay-la-chee's Neza Varg 
NO34914/17 Nay-la-chee's Neza Swix 
NO34915/17 Nay-la-chee's Neza Akilles 
Far: NO47417/14 Zappa 
Mor: SE32152/2013 Svartedalens Husky Nenana 
 
Kull: 170871, Født: 06.02.2017 
Oppdretter: Pedersen Ine Marie/ Engstrøm Joa-
chim Nilsen 
NO32751/17 Tuwawi Hymir Hrafntýrsson 
NO32752/17 Tuwawi Yrkill Hrafntýrsson 
NO32753/17 Tuwawi Haflína Hrafntýrsdóttir 
NO32754/17 Tuwawi Mörk Hrafntýrsdóttir 
NO32755/17 Tuwawi Eyrós Hrafntýrsdóttir 
Far: SE47327/2013 Raq-na Rock's Hrafntýr 
Mor: NO31319/13 Libesol Cross Country On Ice 
 
Kull: 171279, Født: 14.02.2017 
Oppdretter: Dåbakk, Yvonne & Dåbakk, Kenneth 
NO35636/17 Siberian Sleddogs Sofia 
NO35637/17 Siberian Sleddogs Ruben 
NO35638/17 Siberian Sleddogs Diesel 
NO35639/17 Siberian Sleddogs Hudson 
NO35640/17 Siberian Sleddogs Junior 
Far: NO39804/12 Siberian Sleddogs Ittoq 
Mor: CKCYN418423 Loufranc's Ruby 
 
Kull: 172693, Født: 26.02.2017 
Oppdretter: Tømmerås, Roy Arne Schjelderup & 
Tømmerås, Mari Schjelderup 
NO37408/17 Run Roy's First Stop Ur 
NO37409/17 Run Roy's First Stop Frodo 
NO37410/17 Run Roy's First Stop Telius 
NO37411/17 Run Roy's First Stop Gaja 
NO37412/17 Run Roy's First Stop Hnoss 
NO37413/17 Run Roy's First Stop Gaia 
NO37414/17 Run Roy's First Stop Shinki 
NO37415/17 Run Roy's First Stop Opera 
Far: NO50213/12 Run Roy's I Can Play Amigo 
Mor: NO42829/14 Run Roy's Make Dreams Evita 
 

Kull: 173335, Født: 01.03.2017 
Oppdretter: Lindkvist, Ronny 
NO39766/17 Taiga 
NO39767/17 Bamse 
NO39768/17 Krutt 
Far: NO47571/10 Kvikk Kvakk 
Mor: NO40190/14 Tinka 
 
Kull: 172719, Født: 01.03.2017 
Oppdretter: Tømmerås, Roy Arne Schjelderup & 
Tømmerås, Mari Schjelderup 
NO37509/17 Run Roy's Lambada Caspian 
NO37510/17 Run Roy's Lambada Kilo 
NO37511/17 Run Roy's Lambada Loke 
NO37512/17 Run Roy's Lambada Luna 
NO37513/17 Run Roy's Lambada Daisy 
NO37514/17 Run Roy's Lambada Lexi 
Far: NO43180/14 Run Roy's Dance In Secret Freddy 
Mor: NO47191/11 Run Roy's Sound Of Silence 
Mitrah 
 
Kull: 171778, Født: 02.03.2017 
Oppdretter: Ratajczak, Joanna Krystyna 
NO35085/17 Gelido Vento Montana Black & White 
NO35086/17 Gelido Vento Move Your Body 
Far: PKRV23341 La-dam Latea Dark Moonlight 
Mor: PKRV18906 Sweet Hot Chocolate Dwie 
Korony 
 
Kull: 172172, Født: 08.03.2017 
Oppdretter: Tømmerås, Roy Arne Schjelderup & 
Tømmerås, Mari Schjelderup 
NO36403/17 Run Roy's Fight For Love Børge 
NO36404/17 Run Roy's Fight For Love Ghost 
NO36405/17 Run Roy's Fight For Love Trixi 
NO36406/17 Run Roy's Fight For Love Donna 
NO36407/17 Run Roy's Fight For Love Bella 
NO36408/17 Run Roy's Fight For Love Mira 
NO36409/17 Run Roy's Fight For Love Saziye 
Far: NO49910/09 Jack 
Mor: KCAQ00471804 Greentrail Sphinx 
 
Kull: 171628, Født: 09.03.2017 
Oppdretter: Dille, Håvard 
NO35129/17 Flora 
NO35130/17 Fokk 
NO35131/17 Snø 
NO35132/17 Odin 
NO35133/17 Harry 
NO35134/17 Sabrina 
NO35135/17 Istra 
Far: 10507/08 Trygve 
Mor: NO31632/11 Strykers Arctic 
 
Kull: 172085, Født: 21.03.2017 
Oppdretter: Berentzen, Margareth 
NO36378/17 Bikkjom's Miracle Husky Audi 
NO36379/17 Bikkjom's Miracle Lupin Lobbis 
NO36380/17 Bikkjom's Miracle Alaska 
NO36381/17 Bikkjom's Miracle Taiga 
NO36382/17 Bikkjom's Miracle Zorro 
NO36383/17 Bikkjom's Miracle Yukon Akilles 
Far: NO37417/13 Kari Trestakk's Trang Fødsel 
Mor: NO59074/10 Kari Trestakk's Embla 
 
Kull: 173291, Født: 04.04.2017 
Oppdretter: Tømmerås, Roy Arne Schjelderup & 
Tømmerås, Mari Schjelderup 
NO39559/17 Run Roy's Sparkling Star Swix 
NO39560/17 Run Roy's Sparkling Star Ragg 
NO39561/17 Run Roy's Sparkling Star Rapunzel 
NO39562/17 Run Roy's Sparkling Star Mime 
NO39563/17 Run Roy's Sparkling Star Mira 
NO39564/17 Run Roy's Sparkling Star Tundra 
Far: NO33483/16 Run Roy's Follow The Light Proffen 
Mor: NO30274/14 Run Roy's Sound Of Angels 
Michelle 
 
Kull: 173717, Født: 13.04.2017 
Oppdretter: Engebakken, Anita Helene 
NO41224/17 Snøfrost Sterke Storm 
NO41225/17 Snøfrost Kalde Kuling 
NO41226/17 Snøfrost Varme Dalbris 

Foto: Anne Guri Moum. 

Foto: Eli Åsen. 

https://www.facebook.com/anneguri.moum
https://www.facebook.com/eli.asen.7
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Far: S39310/2009 Okami´s Magic Moments 
Mor: NO37213/12 Snøfrost Kjølige Fjellbris 
 
Kull: 174276, Født: 17.04.2017 
Oppdretter: Hunskår, Tore 
NO43419/17 Q-tips 
NO43420/17 Rio Grande 
NO43421/17 Qrong 
NO43422/17 Qannik 
NO43423/17 Q-urry 
NO43424/17 Smilla 
Far: NO48430/14 Nilsen 
Mor: NO51003/14 Ninja 
 
Kull: 174346, Født: 19.04.2017 
Oppdretter: Kerler-Günther, Camilla & Günther, 
Lars Kristian 
NO43633/17 Nomi Av Nairebis 
NO43634/17 Imra Av Nairebis 
NO43635/17 Kira Av Nairebis 
NO43636/17 Leia Av Nairebis 
NO43637/17 Obi Av Nairebis 
NO43638/17 Kylo Av Nairebis 
Far: NO36096/11 Dino Av Nairebis 
Mor: NO47668/11 Tundra Av Nairebis 
 
Kull: 175000, Født: 21.04.2017 
Oppdretter: Teslo, Gro & Teslo, Svein Erik 
NO46074/17 Æsulv's Pl Nova 
NO46075/17 Æsulv's Pl Chinock 
NO46076/17 Æsulv's Pl Balto 
NO46077/17 Æsulv's Pl Wovoka 
T Far: NO38885/16 Æsulv's Td Pondus 
Mor: NO31650/14 Æsulv's Pi Luna 
 
Kull: 174396, Født: 22.04.2017 
Oppdretter: Lindkvist, Ronny 
NO43821/17 Lano 
NO43822/17 Mr Proper 
NO43823/17 Jif 
NO43824/17 Bøtta 
NO43825/17 Kraft 
NO43826/17 Ariel 
NO43827/17 Swiffer 
NO43828/17 Milo 
NO43829/17 Ajax 
Far: NO38053/12 Kossack 
Mor: NO46309/11 Filla 
 
Kull: 174170, Født: 01.05.2017 
Oppdretter: Larsen, Ida 
NO42954/17 Luna 
NO42955/17 Anouk 
NO42956/17 Lumi 
NO42957/17 Koni 
NO42958/17 Simba 
NO42959/17 Mofasa 
Far: NO55344/15 Kari Trestakk's Balto 
Mor: NO35942/12 Minnie 
 
Kull: 174226, Født: 06.05.2017 
Oppdretter: Bjørgum, Hågen 
NO43215/17 Hero 
NO43216/17 Odin 
NO43217/17 Balto 
NO43218/17 Luna 
Far: S66695/2008 Hill Striker Kipp D'amundsen 
Mor: NO38836/11 Nikita 
 
Kull: 174671, Født: 09.05.2017 
Oppdretter: Alhaug, Birgit Bordvik 
NO44922/17 Vikerkollen's Pc Ilse 
NO44923/17 Vikerkollen's Pc Imre 
NO44924/17 Vikerkollen's Pc Ataneq 
NO44925/17 Vikerkollen's Pc Lillebror Apache 
NO44926/17 Vikerkollen's Pc Punuk 
Far: NO48522/13 Pamuk Av Vargevass 
Mor: KCAL03067504 Forstal's Citingeu 
 
Kull: 174990, Født: 13.05.2017 
Oppdretter: Myrvang, Rigmor Rønning & 
Myrvang, Per Olav 
NO46023/17 Arctic Song's Og Arctic 

NO46024/17 Arctic Song's Og Peace 
NO46025/17 Arctic Song's Og Kjetil 
NO46026/17 Arctic Song's Og Panda 
NO46027/17 Arctic Song's Og Moga 
NO46028/17 Arctic Song's Og Love 
Far: NO48520/13 Oliver B. Bumble Av Vargevass 
Mor: NO41319/15 Arctic Song's Goda 
 
Kull: 174726, Født: 14.05.2017 
Oppdretter: Pedersen, Ine Marie & Engstrøm, 
Joachim Nilsen 
NO45042/17 Tuwawi Fauker Raglefant 
NO45043/17 Tuwawi Lurve Dovregubbe 
NO45044/17 Tuwawi Hurlumhei Fossetasse 
NO45045/17 Tuwawi Skuggi Tusseladd 
NO45046/17 Tuwawi Toke Rimtusse 
NO45047/17 Tuwawi Fjone Tikjafse 
Far: SE48684/2010 Broscheit Fang's Survivor 
Mor: SE59682/2011 Indian Tribe Husky's Senela 
 
Kull: 174475, Født: 15.05.2017 
Oppdretter: Ratajczak, Joanna Krystyna 
NO44156/17 Gelido Vento New Star In The Sky 
NO44157/17 Gelido Vento Noir De Noir 
NO44158/17 Gelido Vento Nesti Dante 
NO44159/17 Gelido Vento New Hope 
NO44160/17 Gelido Vento Night Time 

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

NO44161/17 Gelido Vento New Sensation 
NO44162/17 Gelido Vento Never An Easy Way 
Far: PKRV23341 La-dam Latea Dark Moonlight 
Mor: NO56116/14 Gelido Vento Halloween Kiss 
 
Kull: 175037, Født: 17.05.2017 
Oppdretter: Tømmerås, Roy Arne Schjelderup & 
Tømmerås, Mari Schjelderup 
NO46184/17 Run Roy's Cruch On You Brooke 
NO46185/17 Run Roy's Cruch On You Balder 
NO46186/17 Run Roy's Cruch On You Karo 
Far: KCAL01356303 Greentrail Frode 
Mor: NO43184/14 Run Roy's Dance In Secret Janet 
 
Kull: 175064, Født: 22.05.2017 
Oppdretter: Pedersen, Ine Marie & Engstrøm, 
Joachim Nilsen  
NO46260/17 Tuwawi Eira Musøre 
NO46261/17 Tuwawi Sjavn Gråselje 
NO46262/17 Tuwawi Birk Polarvier 
NO46263/17 Tuwawi Loki Rødpil 
NO46264/17 Tuwawi Hrimnir Istervier 
Far: NO48562/13 T T Jay Stifler 
Mor: NO39675/13 Tiny Miss Bianca 

Foto: Anne Guri Moum. 
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160587 
Dato: 24.09.2016 
Sted: Sona Camping, Hegra 
Arr: Norsk Polarhundklubb 
Dommer: Nymark, Per Harald 

SE47327/2013 
Raq-na Rock's Hrafntýr 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK BIR 

S66695/2008 
Hill Striker Kipp D'amundsen 
KIP 

NO30567/16 
Trap Line Great Days With Gucci 
Exc.JK 2.JKK 

NO50129/15 
Toya 
Exc.JK 1.JKK 

NO41204/15 
Lulu 
Exc.UK 1.UKK 

NO48443/13 
Eiki 
VG.AK 3.AKK 

NO49809/14 
Trap Line Youth Of The Nation Lizzy 
Exc.AK 2.AKK 

SE49814/2013 
Jodi Kipp D'amundsen 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BTK 

NO54361/13 
Ahkka 
Exc.BK 1.BKK CK 1.BTK BIM 
 
161010 
Dato: 01.10.2016 
Sted: Harstad 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Törnlöv,Nils-Arne 
 
160563 
Dato: 12.11.2016 
Sted: Kongsberg - Utstilling 
Arr: Kongsberg Hundeklubb 
Dommer:  

NO32124/16 
Carillo Sin Strike 
Exc.JK 1.JKK CK 3.BHK 

SE44538/2013 
Carillo Sweet Soul 
G.AK 

IKCZ83585 
Tobake Axl Rose 
Exc.AK 1.AKK CK 

SE21122/2013 

Ylajärvis Mt Spring 
VG.BK 1.BKK 

SE45694/2014 
Black Happies Dalton 
Exc.CHK 2.CHKK CK 4.BHK R.CACIB 

S61994/2008 
Aslakkgårdens Mysiga Midas 
Exc.CHK 1.CHKK CK R.CERT 2.BHK 
CACIB 

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

SE56955/2015 
North Eye's Racing Shadow 
VG.JK 2.JKK 

SE56954/2015 
North Eye's Rapid Emotions 
VG.JK 3.JKK 

NO31919/16 
Misha 
G.JK 

NO32127/16 
Carillo Spirit High 
Exc.JK 1.JKK CK 3.BTK 

METHUSKY51/15 
Sophie's Pearl Time Of My Life 
Exc.UK 

NO59074/10 
Kari Trestakk's Embla 
VG.AK 4.AKK 

SE39336/2012 
Snöfrost Svale Dis 
VG.AK 

SE56367/2012 
Aslakkgårdens Varga Vinnare 
Exc.AK 2.AKK 

SE22161/2013 
Sparkling Dust Dwie Korony 
VG.AK 

SE10860/2011 
Upnorth Cornelia Chaos 
VG.AK 

NO52679/14 
Chena Av Viddashusky 
VG.AK 3.AKK 

NO51037/11 
Lytoto Aika 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

SE17890/2013 
Ljusvattutjärns Nordiska Sigun 
Exc.BK 2.BKK CK 

NO37356/13 
Kari Trestakk's May-hildur 
VG.BK 4.BKK 

SE50561/2014 
Lapicum Cold Winter Tale 
Exc.BK 1.BKK CK 2.BTK R.CACIB 

NO47150/14 
Vargteam's Selma 
Exc.BK 3.BKK 

SE29370/2011 
Aslakkgårdens Frosta Frostros 
Exc.CHK 1.CHKK CK 4.BTK 

SE35401/2012 
Black Happies Devana 
Exc.CHK 2.CHKK CK 

03721/08 
Carillo Starry Night 
VG.VTK 1.VTKK 
 
161011 
Dato: 19.11.2016 
Sted: Lillestrøm 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Soleckyj Szpunar, Viva 
Maria 

JR77614SH 
Northspring's Green Lake 
Exc.JK 3.JKK 

PKRV23341 
La-dam Latea Dark Moonlight 
Exc.JK 2.JKK CK 

SLRSH000567 
Reed Lakes Hydrargium 
Exc.JK 1.JKK CK 4.BHK 

SE18923/2016 
Okami's Unique Design 
Exc.JK 4.JKK 

NO35074/15 
Azov Av Nixenspitze 
Exc.UK 1.UKK 

PKRV21736 
Takuna Aloki 
Exc.UK 2.UKK 

SE54693/2014 
Ninihill's Devil In Disguise 
VG.AK 3.AKK 

PKRV19015 
Zaltana Abercrombie And Fitch 
Exc.AK 2.AKK CK 

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

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

IKCZ83585 
Tobake Axl Rose 
Exc.CHK 4.CHKK 

SE15190/2015 
Tristan Of Inner Vision 
Exc.CHK 3.CHKK CK 

LSVKSH0385/14 
Greystoke Of Siberian Lady 
Exc.CHK 2.CHKK CK CERT 2.BHK 
R.CACIB 

LOE1849061 
Elmo De Artic Grana 
Exc.VTK 1.VTKK CK 3.BHK 

NO39565/16 
Barkas Perrera Copyright Comma 
Exc.JK 2.JKK CK 

NO49777/15 
Snøfrost Unike Beringia 
Exc.JK 3.JKK 

NO39564/16 
Barkas Perrera Copyright Circa 
Exc.JK 1.JKK CK 

METHUSKY51/15 
Sophie's Pearl Time Of My Life 
Exc.UK 2.UKK CK 

NO31783/15 
Snøfrost Skimrende Stjernelys 
Exc.UK 

SE17696/2015 
Xatsus Showstopper At Barkas 
Exc.UK 3.UKK CK 

NO35076/15 
Ananya Av Nixenspitze 
Exc.UK 1.UKK CK 4.BTK 

NO41780/15 
Carillo Saija 
Exc.UK 4.UKK CK 

LOE2061695 
Xana De Ciukci 
Exc.AK 

NO49484/14 
Libesol I Came To Believe 
Exc.AK 4.AKK CK 

NO37254/12 
Gelido Vento Candy Girl 
Exc.AK 

SE21290/2014 
Havasfalka Zora 
Exc.AK 3.AKK CK 

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

SE41824/2013 
Okami's Qualified To Be Your Angel 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BTK R.CACIB 

Roi13/67535 
Ankalyn Iris Goo Goo Dolls 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR 

NO56116/14 
Gelido Vento Halloween Kiss 
Exc.AK 

LSVKSH0347/13 
Ekaia Of Sniego Sunys 
Exc.CHK 1.CHKK CK 3.BTK 

SE46178/2010 
Pal-of-mine Bubbelicious 
Exc.CHK 2.CHKK CK 

SE29055/2012 
Okami's Once Upon A Time 
Exc.CHK 3.CHKK CK 
 
160572 
Dato: 28.12.2016 
Sted: Letohallen, Dal 
Arr: Norsk Dobermann Klub 
Dommer: Kärdi, Maret 

PKRV21736 
Takuna Aloki 
VG.AK 1.AKK 

NO49482/14 
Libesol Why So Serious 

 

Trap Line Explorer Velbe, Exc.UK 1.UKK. Foto: Anne Guri Moum. 
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G.AK 

PKRV20648 
Diamond Star Srebro Polnocy 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

NO56116/14 
Gelido Vento Halloween Kiss 
Exc.AK 3.AKK CK 3.BTK 

NO49484/14 
Libesol I Came To Believe 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BTK 
 
170003 
Dato: 14.01.2017 
Sted: Telemarkshallen I Bø 
Arr: Sandefjord Hundeklubb 
Dommer: Horswell, Jeff 

NO39564/16 
Barkas Perrera Copyright CircaExc.JK 
1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
170010 
Dato: 15.01.2017 
Sted: Telemarkshallen I Bø 
Arr: Norsk Dobermann Klub 
Dommer: Lorenzo, Antonio Di  

NO35074/15 
Azov Av Nixenspitze 
Exc.UK 1.UKK CK 1.BHK BIM 

NO39564/16 
Barkas Perrera Copyright Circa 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK 

NO31783/15 
Snøfrost Skimrende Stjernelys 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
170015 
Dato: 21.01.2017 
Sted: Letohallen (råholt) 
Arr: Norsk Schnauzer Bouvier Klubb 
Dommer: Nielsen, Kim Vigsø 

PKRV23341 
La-dam Latea Dark Moonlight 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIR 

SE37310/2010 
Huskylyan High Hope 
VG.AK 1.AKK 

NO49484/14 
Libesol I Came To Believe 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIM 
 
170016 
Dato: 22.01.2017 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Grand Danois Klubb 
Dommer: Rohlin, Tomas  

SE37310/2010 
Huskylyan High Hope 
G.AK 

PKRV21736 
Takuna Aloki 
VG.AK 1.AKK 

NO49484/14 
Libesol I Came To Believe 
Exc.AK 1.AKK CK 1.BTK BIR 
 
171001 
Dato: 18.02.2017 
Sted: Bø I Telemark 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Pehar, Tino  

PKRV23341 
La-dam Latea Dark Moonlight 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM 

NO37551/16 
Tonordico Cherokee Viking Dream 
VG.JK 2.JKK 

SLRSH000567 

Reed Lakes Hydrargium 
Exc.UK 1.UKK CK 2.BHK CACIB 

NO35074/15 
Azov Av Nixenspitze 
Exc.UK 2.UKK CK 3.BHK R.CACIB 

PKRV21736 
Takuna Aloki 
VG.AK 1.AKK 

NO41182/16 
Chai Tea Av Nixenspitze 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 

NO35636/16 
Pasofino's Arctic Dis 
Exc.JK 3.JKK 

NO39564/16 
Barkas Perrera Copyright Circa 
Exc.JK 2.JKK 

NO31783/15 
Snøfrost Skimrende Stjernelys 
Exc.AK 1.AKK CK R.CERT 2.BTK CACIB 

LOE2061695 
Xana De Ciukci 
VG.AK 2.AKK 
 
171002 
Dato: 18.03.2017 
Sted: Kristiansand 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Mjærum, Eivind  

JR77614SH 
Northspring's Green Lake 
Exc.JK 2.JKK 

NO37551/16 
Tonordico Cherokee Viking Dream 
Exc.JK 1.JKK 

NO35074/15 
Azov Av Nixenspitze 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 2.BHK R.CACIB 

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

NO45061/16 
Brave- Hart 
Exc.JK 3.JKK 

NO39564/16 
Barkas Perrera Copyright Circa 
Exc.JK 2.JKK CK 

NO41182/16 
Chai Tea Av Nixenspitze 
Exc.JK 1.JKK CK 4.BTK 

NO44579/16 
Barkas Perrera Drop Dead Super 
G.JK 

NO33485/16 
Run Roy's Follow The Light Akira 
VG.JK 4.JKK 

NO49777/15 
Snøfrost Unike Beringia 
Exc.UK 1.UKK CK 3.BTK 

SE17696/2015 
Xatsus Showstopper At Barkas 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 2.BTK R.CACIB 

LOE2061695 
Xana De Ciukci 
Exc.AK 4.AKK 

PKRV20603 
Ex.pleasure The Future Is Ours 
Exc.AK 

NO31783/15 
Snøfrost Skimrende Stjernelys 
Exc.AK 3.AKK 

NO49484/14 

Libesol I Came To Believe 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR 
 
170074 
Dato: 08.04.2017 
Sted: Rogaland 
Arr: Norsk Miniatyrhund Klubb 
Dommer: Leenen, Theo  

NO35636/16 
Pasofino's Arctic Dis 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK 

NO49778/15 
Snøfrost Ville Aniakchak 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
171003 
Dato: 22.04.2017 
Sted: Bergen 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Liimatainen, Jussi 

PKRV20623 
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.BK 1.BKK CK 1.BHK CACIB BIM 

NO41182/16 
Chai Tea Av Nixenspitze 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK 

NO49778/15 
Snøfrost Ville Aniakchak 
VG.UK 1.UKK 

SE17696/2015 
Xatsus Showstopper At Barkas 
Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR 
 
170097 
Dato: 29.04.2017 
Sted: Fagernes 
Arr: Norsk Polarhundklubb 
Dommer: Campbell, Ralf D  

NO37551/16 
Tonordico Cherokee Viking 
DreamVG.JK 1.JKK 
 
170100 
Dato: 29.04.2017 
Sted: Letohallen 
Arr: Norsk Berner Sennenhundklubb 
Dommer: Kipinä, Markku  

PKRV23341 
La-dam Latea Dark Moonlight 
Exc.JK 1.JKK CK 2.BHK 

PKRV20623 
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.BK 1.BKK CK 1.BHK BIM 

NO39564/16 
Barkas Perrera Copyright Circa 
Exc.JK 2.JKK 

NO41182/16 
Chai Tea Av Nixenspitze 

Exc.JK 1.JKK CK CERT 2.BTK 

SE17696/2015 
Xatsus Showstopper At Barkas 
Exc.BK 1.BKK CK 1.BTK BIR 

PKRV20603 
Ex.pleasure The Future Is Ours 
Exc.BK 2.BKK 
 
170116 
Dato: 30.04.2017 
Sted: Sunndalsøra 
Arr: Sunndal Hundeklubb 
Dommer: Klepp, Eli-Marie 

NO55454/15 
Tw Burning Heart 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 
 
170118 
Dato: 30.04.2017 
Sted: Letohallen, Dal 
Arr: Norsk Dobermann Klub 
Dommer: Stockmari, Harto  

PKRV23341 
La-dam Latea Dark Moonlight 
Exc.JK 1.JKK CK 2.BHK 

PKRV20623 
Zaltana Champagne Mohito 
Exc.BK 1.BKK CK 1.BHK BIR 

NO41182/16 
Chai Tea Av Nixenspitze 
Exc.JK 1.JKK CK 2.BTK 

SE17696/2015 
Xatsus Showstopper At Barkas 
Exc.BK 1.BKK CK 1.BTK BIM 

PKRV20603 
Ex.pleasure The Future Is Ours 
VG.BK 2.BKK 
 
170132 
Dato: 06.05.2017 
Sted: Kvalsund Hallen 
Arr: Hammerfest Og Omegn Hunde-
klubb 
Dommer: Scheel, Birte 

JR77614SH 
Northspring's Green Lake 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIR 

SE52671/2016 
Arctic Power Iron Outlaw 
Exc.JK 2.JKK 

SE52672/2016 
Arctic Power Thunderbird Nightstorm 
Exc.JK 2.JKK 

NO41177/16 
Belukha Av Nixenspitze 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BTK 

Svartedalen Huskys Tanana ble beste tispe på årets 
spesialutstilling. Foto: Rikke Bergendahl. 
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LSVKSH0457/15 
Idaya Of Sniego Sunys 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIM 

NO41780/15 
Carillo Saija 
Exc.AK 1.AKK 

SE13309/2015 
Carillo Snow Ice 
Exc.AK 2.AKK 
 
170136 
Dato: 07.05.2017 
Sted: Kvalsund Hallen 
Arr: Vest-Finnmark Fuglehundklubb 
Dommer: Scheel, Kresten 

SE52671/2016 
Arctic Power Iron Outlaw 
Exc.JK 2.JKK CK CERT 1.BHK BIM 

JR77614SH 
Northspring's Green Lake 
Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 2.BHK 

SE52672/2016 
Arctic Power Thunderbird Nightstorm 
VG.JK 2.JKK 

NO41177/16 
Belukha Av Nixenspitze 
VG.JK 1.JKK 

LSVKSH0457/15 
Idaya Of Sniego Sunys 
VG.UK 1.UKK 

NO41780/15 
Carillo Saija 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR 

SE13309/2015 
Carillo Snow Ice 
Exc.AK 2.AKK 
 
171004 
Dato: 13.05.2017 
Sted: Ålesund 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Fiszdon, Katarzyna 

NO43501/14 

Snøfrost Ymer Den Digre Orca 
VG.AK 1.AKK 

NO55454/15 
Tw Burning Heart 
VG.UK 1.UKK 

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

NO56124/12 
Gelido Vento Destiny 
VG.AK 3.AKK 

NO31783/15 
Snøfrost Skimrende Stjernelys 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR 
 
170194 
Dato: 27.05.2017 
Sted: Østlandet 
Arr: Norsk Siberian Husky Klubb 
Dommer: Pajaskoski, Mari 

NO48035/16 
Siberian Sleddogs Knik 
G.JK 

NO52428/16 
Falk 
S.JK 

NO37551/16 
Tonordico Cherokee Viking Dream 
VG.JK 2.JKK 

SE27160/2016 
Ylajärvis Ig Ittoq Jr 
VG.JK 1.JKK 

SE47242/2015 
Ylajärvis Ht Mitch 
Exc.UK 2.UKK 

NO30747/16 
Working Sheriff Baffin 
VG.UK 4.UKK 

SE47243/2015 
Ylajärvis Ht Jeff 
Exc.UK 3.UKK 

NO53528/15 

Vikerkollen's Ps Keelack 
Exc.UK 1.UKK CK 

NO47417/14 
Zappa 
VG.AK 

NO50292/14 
Huskyville's Whisky Oban 
VG.AK 

NO40504/15 
Bajaz 
Exc.AK 1.AKK CK 4.BHK 

SE16792/2014 
Small Detail's Ragnar Lothbrook 
VG.AK 4.AKK 

NO46950/14 
Gråbeintunets Kiro 
Exc.AK 3.AKK 

NO54188/12 
Gråbeintunets Leon 
VG.AK 

NO49259/10 
Nay-la-chee's Bark 
Exc.AK 2.AKK CK 

NO44417/14 
Vikerkollen's It Tarrak 
Exc.BK 

NO43684/15 
Wonders Will Never Cease Karim 
Exc.BK 

NO41317/15 
Arctic Song's Gompen 
Exc.BK 

NO39149/13 
Piffi 
VG.BK 

NO41772/12 
Vikerkollen's Dji Leon 
Exc.BK 1.BKK CK CERT 2.BHK 

NO46067/13 
Atim 

Exc.BK 2.BKK CK R.CERT 3.BHK 

NO48520/13 
Oliver B. Bumble Av Vargevass 
Exc.BK 

SE62005/2010 
Ylajärvis Dt Roald 
Exc.BK 3.BKK CK 

SE49068/2012 
Vänervind Kenai 
Exc.BK 4.BKK CK 

NO44956/14 
Piperbakkens Alnitak Acrux 
VG.BK 

SE54857/2013 
Vänervind Attu 
VG.BK 

NO43685/15 
Jaw Dropping Ivan 
Exc.BK 

SE21122/2013 
Ylajärvis Mt Spring 
Exc.CHK 2.CHKK CK 

SE62006/2010 
Ylajärvis Dt Helmer 
Exc.CHK 3.CHKK CK 

SE56768/2012 
Snowstreams Mustela Eversmannii 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK BIR 

NHSB2578146 
Tiniteqilaq's Rokwaho 
VG.VTK 3.VTKK 

S64164/2005 
Ylajärvis Vargtass 
Exc.VTK 1.VTKK CK 

20166/04 
Vikerkollen's First Duke Jr 
Exc.VTK 2.VTKK 

NO31570/16 
Siberian Sleddogs Rena 
G.JK 

Ylajärvis Ig Ittoq Jr, VG.JK 1.JKK. Foto: Anne Guri Moum. 
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SE44853/2016 
Snowstreams Melitaea Athalia 
Exc.JK 2.JKK CK 

NO36239/16 
Huskyville's Østmarka Gaupe 
VG.JK 3.JKK 

NO48478/16 
Trap Line Nightwish Enya 
G.JK 

NO48479/16 
Trap Line Nightwish Wicca 
Exc.JK 1.JKK CK 

NO56246/15 
Trap Line Explorer Velbe 
Exc.UK 1.UKK 

NO53533/15 
Vikerkollen's Ps Suzi Quatro 
VG.UK 3.UKK 

NO31918/16 
Molinka 
VG.UK 2.UKK 

NO49380/14 
Siberian Sleddogs Silver Gulch 
VG.AK 

NO31708/15 
Ørna Av Ulvhild 
Exc.AK 

NO43688/15 
Drop A Bombshell Victoria 
Exc.AK 1.AKK CK 4.BTK 

LOE2061695 
Xana De Ciukci 
G.AK 

NO51134/14 
Lala Av Nairebis 
VG.AK 

NO48438/09 
Vikerkollen's Rs Ia 
Exc.AK 

SE32152/2013 
Svartedalens Husky Nenana 
Exc.AK 2.AKK CK 

SE56770/2012 
Snowstreams Mustela Sibirica 
Exc.AK 3.AKK CK 

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

NO49710/15 
Nay-la-chee's Snowy Owl 
Exc.AK 4.AKK 

NO39153/13 
Huldra 
VG.AK 

NO58213/12 
Run Roy's Sound Of Thunder Maya 
VG.AK 

NO44959/14 
Piperbakkens Alnitak Sias 
VG.AK 

NO47419/14 
Zenta 
VG.AK 

NO49357/10 
Inuk-tiluk Av Ushakiran 
Exc.AK 

NO50255/13 
Waika 
Exc.AK 

NO47421/14 
Zita 

Exc.AK 

NO53301/11 
Pippi 
VG.BK 

NO44961/14 
Piperbakkens Alnitak Lyrae 
Exc.BK 

NO43686/15 
Knock Your Socks Off Casablanca 
Exc.BK 

SE32150/2013 
Svartedalen Husky Tanana 
Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BTK BIM 

SE40053/2014 
Fenrisulven Brynhild 
Exc.BK 2.BKK CK 

NO47524/12 
Flekken Av Finnsibir 
Exc.BK 

SE54855/2013 
Vänervind Tigalda 
VG.BK 

NO43843/15 
Sari 
VG.BK 

SE32151/2013 
Svartedalens Husky Galena 
Exc.BK 3.BKK CK 

NO44962/14 
Piperbakkens Alnitak Stjerne 
Exc.BK 4.BKK 

SE42380/2011 
Snowstreams Magnolia Lilliflora 
Exc.CHK 2.CHKK CK 3.BTK 

SE32148/2013 
Svartedalens Husky Minto 
Exc.CHK 1.CHKK CK R.CERT 2.BTK 

NO53309/11 
Jally 
Exc.CHK 3.CHKK CK 

10188/08 
Ulveheia's Lilo 
Exc.VTK 2.VTKK 

S16861/2006 
Awanga's Narnias Lucy 
Exc.VTK 1.VTKK CK 
 
170231 
Dato: 03.06.2017 
Sted: Sandefjord 
Arr: Sandefjord Hundeklubb 
Dommer: Birk, Carsten  

NO44575/16 
Barkas Perrera Drop Dead Dandy 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 2.BHK 

PKRV23341 
La-dam Latea Dark Moonlight 
Exc.UK 1.UKK CK 1.BHK BIR 

NO44578/16 
Barkas Perrera Drop Dead Hotshot 
Exc.JK 2.JKK 

NO41182/16 
Chai Tea Av Nixenspitze 
Exc.JK 1.JKK CK 1.BTK BIM 

SE17696/2015 
Xatsus Showstopper At Barkas 
Exc.BK 1.BKK CK 2.BTK 
 
170060 
Dato: 03.06.2017 
Sted: Bodø 
Arr: Salten Brukshundklubb 
Dommer: Margineanu, Calin  

SE52671/2016 
Arctic Power Iron Outlaw 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM 

NO32124/16 
Carillo Sin Strike 
VG.JK 2.JKK 

LSVKSH0457/15 
Idaya Of Sniego Sunys 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR 

METHUSKY51/15 
Sophie's Pearl Time Of My Life 
Exc.AK 1.AKK CK 2.BTK 

SE13309/2015 
Carillo Snow Ice 
Exc.AK 2.AKK CK 3.BTK 
 
170069 
Dato: 04.06.2017 
Sted: Bodø 
Arr: Meløy Hundeklubb 
Dommer: Zeniou, Chris 

SE52671/2016 
Arctic Power Iron Outlaw 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM 

NO32124/16 
Carillo Sin Strike 
VG.JK 2.JKK 

LSVKSH0457/15 
Idaya Of Sniego Sunys 
Exc.UK 1.UKK CK CERT 1.BTK BIR 

METHUSKY51/15 
Sophie's Pearl Time Of My Life 
Exc.AK 1.AKK CK 2.BTK 

SE13309/2015 
Carillo Snow Ice 
Exc.AK 2.AKK CK 3.BTK  

SE52671/2016 
Arctic Power Iron Outlaw 
Exc.JK 1.JKK CK 1.BHK BIM 

NO32124/16 
Carillo Sin Strike 
G.JK 

LSVKSH0457/15 
Idaya Of Sniego Sunys 
Exc.AK 1.AKK CK 1.BTK BIR 

SE13309/2015 
Carillo Snow Ice 
Exc.AK 3.AKK 

METHUSKY51/15 
Sophie's Pearl Time Of My Life 
Exc.AK 2.AKK CK 2.BTK 
 
170247 
Dato: 04.06.2017 
Sted: Sandefjord 
Arr: Norsk Lhasa Apso Klubb 
Dommer: Almgren, Hans 

NO44575/16 
Barkas Perrera Drop Dead Dandy 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BHK BIM 

NO41182/16 
Chai Tea Av Nixenspitze 
Exc.JK 1.JKK CK 2.BTK 

NO44578/16 
Barkas Perrera Drop Dead Hotshot 
Exc.JK 2.JKK 

SE17696/2015 
Xatsus Showstopper At Barkas 
Exc.BK 1.BKK CK 1.BTK BIR 
 
171005 
Dato: 10.06.2017 
Sted: Oslo, Ekeberg 

BIR på Spesialen under dommer Mari Pajaskoski, Finland, NS Uch 
Snowstreams Mustela Evertsmaanii eier og oppdretter Ylwa 
Malmberg BIM SE (polar)ChSvartedalen Husky Tanana eier Malin 
Sundin oppdretter Niklas Olsson. Foto: Rikke Bergendahl. 

Ylajärvis Vargtass beste veteran og Avangas Narnia Lucy. Foto: 
Rikke Bergendahl. 
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Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Ingram, Ann 

PKRV23341 
La-dam Latea Dark Moonlight 
Exc.UK 1.UKK CK 1.BHK CACIB BIR 

NO41182/16 
Chai Tea Av Nixenspitze 
Exc.JK 1.JKK CK 1.BTK BIM 

NO49484/14 
Libesol I Came To Believe 
VG.AK 1.AKK 

S40004/2009 
Bedarra Kat Von D 
Exc.VTK 1.VTKK 
 
170284 
Dato: 17.06.2017 
Sted: Tromsø 
Arr: Tromsø Hundeklubb 
Dommer: Patterson, Mrs Gail  

NO32124/16 
Carillo Sin Strike 
Exc.JK 1.JKK 

JR77614SH 
Northspring's Green Lake 
VG.UK 1.UKK 

NO37337/12 
Thule 
Exc.AK 1.AKK 

NO41177/16 
Belukha Av Nixenspitze 
Exc.JK 2.JKK 

NO48479/16 
Trap Line Nightwish Wicca 
VG.JK 3.JKK 

NO32127/16 
Carillo Spirit High 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR 

NO30977/16 
Siberian Sleddogs Valdez 
VG.UK 2.UKK 

LSVKSH0457/15 
Idaya Of Sniego Sunys 
Exc.UK 1.UKK CK 3.BTK 

METHUSKY51/15 
Sophie's Pearl Time Of My Life 
Exc.AK 1.AKK CK 2.BTK 

NO41780/15 
Carillo Saija 
VG.AK 

NO51037/11 
Lytoto Aika 
Exc.AK 3.AKK 

SE13309/2015 
Carillo Snow Ice 
Exc.AK 2.AKK CK R.CERT 4.BTK 

NO50930/12 
Berta Blåkrøll Lærke 
Exc.AK 4.AKK 

NO56936/11 
Rj Leia 
VG.AK 
 
171006 
Dato: 18.06.2017 
Sted: Tromsø 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Törnlöv, Anna 

NO36236/16 
Huskyville's Østmarka Sølvrev 
Exc.JK 1.JKK 

NO32124/16 
Carillo Sin Strike 

Exc.UK 2.UKK 

SE23467/2016 
Lapicum Working Class Hero 
Exc.UK 1.UKK CK 4.BHK 

NO34348/15 
Snykovet's Hamperokken 
Exc.AK 1.AKK 

NO37337/12 
Thule 
0.AK 

SE43440/2015 
Aslakkgårdens Pirak Porsche 
Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BHK CACIB 
BIM 

SE18248/2014 
Slädhunden Checkpoint Gorm 
VG.BK 2.BKK 

SE21122/2013 
Ylajärvis Mt Spring 
Exc.CHK 2.CHKK CK R.CERT 3.BHK 

SE56768/2012 
Snowstreams Mustela Eversmannii 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BHK R.CACIB 

SE45694/2014 
Black Happies Dalton 
Exc.CHK 3.CHKK 

NO41177/16 
Belukha Av Nixenspitze 
VG.JK 2.JKK 

NO48479/16 
Trap Line Nightwish Wicca 
Exc.JK 1.JKK CK 3.BTK 

NO32127/16 
Carillo Spirit High 
Exc.UK 2.UKK 

LSVKSH0457/15 
Idaya Of Sniego Sunys 
VG.UK 4.UKK 

SE23469/2016 
Lapicum Center Of Eternity 
Exc.UK 1.UKK 

NO30977/16 
Siberian Sleddogs Valdez 
VG.UK 

NO30253/16 
Ritni 
Exc.UK 3.UKK 

NO41780/15 
Carillo Saija 
VG.AK 

NO56936/11 
Rj Leia 
Exc.AK 3.AKK 

SE13309/2015 
Carillo Snow Ice 
Exc.AK 2.AKK 

NO34350/15 
Snykovet's Fløya 
Exc.AK 4.AKK 

NO50930/12 
Berta Blåkrøll Lærke 
VG.AK 

METHUSKY51/15 
Sophie's Pearl Time Of My Life 
VG.AK 

SE56770/2012 
Snowstreams Mustela Sibirica 
Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR 

NO30250/16 
Goalki 

VG.AK 

NO33738/10 
Ulveheia's Sky 
Exc.BK 3.BKK 

SE40053/2014 
Fenrisulven Brynhild 
Exc.BK 1.BKK CK R.CERT 2.BTK R.CACIB 

NO50329/12 
Hawk Eye Isa Av Ulveblikk 
Exc.BK 2.BKK CK 

NO42885/13 
Panda Av Viddashusky 
VG.BK 4.BKK 

SE42380/2011 
Snowstreams Magnolia Lilliflora 
Exc.CHK 1.CHKK CK 4.BTK 

SE55998/2012 
Chiliway´s Freyja 
Exc.CHK 3.CHKK 

SE29370/2011 
Aslakkgårdens Frosta Frostros 
Exc.CHK 2.CHKK CK 
 
170308 
Dato: 24.06.2017 
Sted: Oppdal 
Arr: Gauldal Hundeklubb 
Dommer: Liljeqvist, Liz-Beth C 

NO55454/15 
Tw Burning HeartExc.UK 1.UKK CK 
CERT 1.BTK BIR 
 
170317 
Dato: 25.06.2017 
Sted: Oppdal 
Arr: Oppdal Hundeklubb 
Dommer: Almgren, Hans  

NO55454/15 
Tw Burning Heart 
Exc.UK 1.UKK CK 1.BTK BIR 
 
171007 
Dato: 01.07.2017 
Sted: Trondheim/Leangen 
Arr: Norsk Kennel Klub 
Dommer: Ramey-Leblanc, Kim  

NO44575/16 
Barkas Perrera Drop Dead Dandy 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 3.BHK 

SE44082/2015 
Okami's Teaser N' Partypleaser 
VG.UK 2.UKK 

NO32124/16 
Carillo Sin Strike 
VG.UK 3.UKK 

PKRV23341 
La-dam Latea Dark Moonlight 

Exc.UK 1.UKK CK 2.BHK R.CACIB 

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

NO39565/16 
Barkas Perrera Copyright Comma 
Exc.JK 2.JKK CK CERT 

NO41182/16 
Chai Tea Av Nixenspitze 
Exc.JK 1.JKK CK 3.BTK 

NO41177/16 
Belukha Av Nixenspitze 
Exc.JK 3.JKK 

NO55454/15 
Tw Burning Heart 
Exc.UK 1.UKK CK R.CERT 

NO51470/12 
Mira Estelle 
VG.AK 3.AKK 

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

SE39336/2012 
Snöfrost Svale Dis 
VG.AK 2.AKK 

SE29055/2012 
Okami's Once Upon A Time 
Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK CACIB 

NO37216/12 
Snøfrost Isende Rim 
Exc.CHK 2.CHKK CK R.CACIB 

S40004/2009 
Bedarra Kat Von D 
Exc.VTK 2.VTKK CK 4.BTK 

S25977/2008 
Okami's Just Talk About Alva 
Exc.VTK 1.VTKK CK 1.BTK BIR 

BIR Snowstreams Mustela Eversmaanii. Foto:Rikke Bergendahl. 
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Marianne og Lasse Larsen 

Austadveien 325 

3748 Siljan 

Mobil: 47301422 

toyalarsen@hotmail.com 

PRISER PÅ ANNONSER I HUSKYBLADET 
Gjelder fra 1.1.2016 
Format Svart/hvittFarge* 
1/1 side kr 1000,-1500,- 
1/2 side kr 750,- 
1/4 side kr 500,- 
 
Kennelannonse (gjelder kun for medlemmer av NSHK), blad/nett 
pr år250/150 

Rabatt for flere innrykk: 5% 2 ganger, 10% 3 ganger, 20% 4 
ganger. For å få rabatt må avtale om antall innrykk gjøres på 
forhånd. Alle annonsene må betales på forskudd. 
 
Send mail til Huskybladet@gmail.com dersom du er interessert 
i annonsering i Huskybladet. Bladet kommer ut 4 ganger i året, i 
et opplaget på 650 eks. Bladet blir sendt ut til klubbens med-
lemmer, nye siberian huskyeiere og delt ut til interesserte på 
klubbens samlinger, Dogs4All og Camp Villmark på Lillestrøm. 

Her har vi plass til flere  
kennelannonser 
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Ansvarlig redaktør: Trond Lereng 
Utforming: Stine Oppegaard 
 
Ansvarlig utgiver: 
Norsk Siberian Husky Klubb 
Org.nr: 898611752 
Postgirokonto: 0530 23 47060 
IBAN: NO79 0530 2347 060 
SWIFT/BIC: DNBANOKK 
 
Trykk: Oslo Digitaltrykk 
Opplag: 650 eksemplarer 

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

STYRET BESTÅR AV LEDER, NESTLEDER, KASSERER OG SEKRETÆR, I TILLEGG TIL LEDER AV HVER ENKELT KOMITE 
STYRET OG KOMITEER FOM ÅRSMØTET 28. MAI 2017 

Forsidebilde: Ellen Willoch. 

Baksidebilde: Rolv Herstad. 

STYRET 
Stine Oppegaard (leder), Henriks vei 2, 0768 Oslo 908 59 630 stine.oppegaard@gmail.com 
Terje Frode Bakke (nestleder), Habberstadvangen 90, 2092 Minnesund 911 66 476 frode@isslottet.com 
Anne Spangen (sekretær), Stårputtveien 37, 0891 Oslo 926 26 346 anne.spangen@gmail.com 
Saskia van Es (kasserer), Ringsbyvegen 524, 2160 Vormsund 913 79 931 saskia-ve90@hotmail.com 

REDAKSJONSKOMITEEN 
Charlotte Andersen (leder), Alteidet, 9161 Burfjord 951 88 308 charlotte.andersen88@gmail.com 
Veronica Strand, Aunehaugen, 7353 Børsa 977 20 351 veronica_strand@hotmail.com 
Ronny Lindkvist, Vardalsveien 1089, 2822 Bybrua 944 95 699 roonnlin@hotmail.com 
Madeleine Hanssen, Engsethveien 144, 9322 Karlstad 417 65 874 post@turtryne.com 
Johanne Sundby, Sørbråtveien 25, 0891 Oslo 905 58 704 johanne.sundby@medisin.uio.no 
Toril Wiik Johansen, Sæls Vei 77,5173 Loddefjord 902 83 977 7mhusky@gmail.com 
Oda Knutsen Berntzen, Fossesvingen 4K, 9800 Vadsø 991 23 919 oda.berntzen@gmail.com 

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

SPORTSKOMITEEN 
Didrik Lantz, Parkveien 39C, 0258 Oslo 922 48 667 didriklantz@hotmail.com 
Atle Eikevik, Kvamsviki, 6856 Sogndal 952 81 077 sol-atle@online.no 
Cathrine Kristoffersen, Fagermesskrenten 18 A, 8514 Narvik 414 25 674 cathrine.kristoffersen@hotmail.com 
Jo Arne Brustugun, Skjåkveien 838, 2690 Sjåk 950 26 296 joarne-b@online.no 
Marte K. Rotefoss, Kanadaveien 131,3520 Jevnaker 415 16 130 rotefoss@gmail.com 
Morten Bjørgvik, Prost Aunes Veg 2, 7224 Melhus 96019525 morbjorgvik@gmail.com 
Runar Golimo Simonsen, Moreneveien 59, 2743 Harestua 95752054 golimo@gmail.com 

AVLS-, BRUKS- OG UTSTILLINGSKOMITEEN (ABU) 
Yvonne Dåbakk (leder), Perstugutua 50, 2160 Vormsund 991 67 164 siberiansleddogs@hotmail.com 
Hågen Bjørgum (valpeformidler), Prestmovn. 59 B, 7500 Stjørdal 951 01 034 hagen@selbubyggtre.no 
Birgit Bordvik Alhaug, Jessnesveien 106, 2315 Hamar 905 39 766 kaasia@online.no 
Mariann Pedersen Høidahl, Røysvegen 16, 1409 Skotbu 995 70 860 mariannhoidahl@gmail.com 
Ida Larsen, Haukelivegen 6096, 3895 Edland 95947245 idaklarsen@hotmail.com 
Cecilie Husebø-Isaksen, Hvamsvegen 5, 2150 Årnes 97559664 chi@securitas.no 
Anita H. Engebakken, Skiensvn. 340, 3830 Ulefoss 938 03 809 anitahe@snofrost.net 
Rikke Bergendahl, Revestien 17, 2015 Frogner 416 08 811 ri--ber@norway.online.no 
Tora Kleven (trekkhundprøver), Gåsebuveien 940, 2323 Ingeberg 952 49 486 vjorg@online.no 

ARRANGEMENTSKOMITEEN 
Cathrine Vaksdal Toft, Parkveien 39 C, 0258 Oslo 920 82 299 cathrine.v.toft@gmail.com 
Mari Skår (barn og ungdom), Åsløkkveien 2 A, 1341 Slependen 930 06 129 mari.skar@vestreviken.no 
Sigmund Alhaug, Jessnesvn. 106, 2315 Hamar4 81 95 758 kaasia@online.no 
Jon Bakke, Nesttunvn. 101 B, 5221 Nesttun 926 27 600 finse1222@hotmail.com 
Alexandra Mink, Skjeravegen 56, 5729 Modalen 941 90 453 alex.mink@hotmail.com 
Veronika Olijnyk, Geminivegen 30 A, 2165 Hvam 977 29 662 veronikaolijnyk@gmail.com 
André Yssenmoen, Skoglundveien 17, 1340 Skui 415 08 778 andreyssenmoen@hotmail.com 

VALGKOMITEEN 
Marianne Larsen, Austadveien 325, 3748 Siljan 473 01 422 toyalarsen@hotmail.com 
Eirin Husebø-Isaksen, Hvamsvegen5,2150 Årnes 975 59 664 husebo.isaksen44@gmail.com 
Svein Dufseth, Askveien 16, 1482 Nittedal 934 10 144 svein.dufseth@evry.com 
Gro Teslo (vara), Vangsbakken 32, 2338 Espa 416 59 362 groteslo@online.no 

REVISOR 
Trond Hafel, Oppgardshågån 7, 2657 Svatsum 416 44 710 tro-haf@online.no 
Irene Borgen (vara), Askveien 16, 1482 Nittedal 92298 605 ibo@zacco.no 
 
Norsk Siberian Husky Klubb har flere lokallag rundt om i Norge. Følg med på facebookgruppene: 
NSHK Oslo og Akershus lokallag 
NSHK Hamar og Omland 
NSHK Telemark lokallag 
NSHK Hordaland & Rogaland lokallag 

Norsk Siberian Husky Klubb lokallag Troms 

UTGIVELSESPLAN FOR HUSKYBLADET 

DEADLINE UTGIVELSE INNHOLD 

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

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

Invitasjon til Høstsamlingen 

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

Høstsamling - Invitasjon til høstsamling på snø 

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

MEDLEMSPRISER NSHK FOM 1.1.2017 (*INKL 190 KR TIL NKK) 
Hovedmedlem 540 kr 
Husstandsmedlem med eget medlemsnummer 50 kr 
Familiemedlemskap (kun ett medlemsnummer)* 590 kr 
Ungdomsmedlem* 440 kr 
Medlemskap utland* 590 kr 
Abonnement Huskybladet innland/utland 250 kr 

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

HUSKYBLADET 

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

NUMMER: 1/2017 - ÅRGANG 41 

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



DyreBar Omsorg. Foto: Knut Jarnes. 



BLADRETUR/ADRESSEENDRING 

Stine Oppegaard 

Henriksvei 2 

N-0768 Oslo 

Frå Vinddalen. Foto: Rolv Herstad. 


