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Lederens hjørne

Nå nærmer det seg påske, og jeg er så
godt som ferdig med dette nummeret. Aldri
har jeg vært så sent ute med bladet, jeg
føler at jeg har vært på etterskudd hele
tiden. Vi har reist rundt nesten hver helg på
løp, og det er ikke så lett forenelig med
arbeidet med Huskybladet. Til neste år skal
jeg organisere det annerledes, og være
mere hjemme i tiden rundt deadline - tror
jeg! 

Noen av klubbens medlemmer er mer
aktiv enn andre, derfor blir det også flere
bilder av dem i bladet. Unge Gitte Alhaug
har vært særdeles aktiv, så derfor håper jeg
leserne forstår hvorfor hun er på ganske
mange sider i bladet. Og det er viktig å ta
vare på ungdommen!

Årets vintersamling, et av årets høyde-
punkter, var som vanlig meget vellykket. At
den for mitt vedkommende heller ikke i år
ble hva vi hadde håpet på er en annen sak.
Vi var forfulgt av uhell, og endte til slutt på
sykehuset med et skadet øye. Men nå er alt
bra igjen, og vi ser optimistisk fram til neste
vintersamling.

Så til noe jeg har litt dårlig samvittighet
for. Da vi var på SHAM-draget i Sverige
pratet vi med klubbens tyske venner, Anne-
Liese og Manfred Witchel, og Angelika
Dietrich og Marco Hampel. De kunne dess -
verre ikke komme på årets vintersamling.
Angelika og Marco skulle direkte til Polar-
hund-VM i Oberwiesenthal. Derfor lovet jeg

Da dette skrives er jeg nylig kommet
hjem fra årets vintersamling. Den var
snørik, folksom og veldig, veldig hyggelig.
Med slikt engasjement og hyggelige med-
lemmer er det ikke vanskelig å være leder
av denne klubben. Sportskomiteen og
arrangementskomiteen gjorde en kjempe-
jobb. Det var et virkelig flott arrangement.
All ære til dem og alle andre frivillige sjeler
som la alt til rette for at majoriteten skulle
hygge seg. 

Årets generalforsamling nær mer seg
med stormskritt. Man har ikke før fått børs -
tet snøen av ski eller sledemeier før vi skal
løpe med favoritthunden i utstillingsringen
på Spesialen, eller si vår mening på gene -
ral forsamlingen. Jeg vil på det sterkeste
anbefale folk til å ta verv i de forskjellige
komiteene. Det er morsomt og sosialt, og
man blir kjent med mange nye folk. Meld
inn deg selv eller andre til valgkomiteen.
Gode forslag tas i mot med takk!

Dette året har vært hektisk for styret,
med mange baller i luften på en gang.
Samtidig har det vært morsomt og givende.
I Huskybladet nr 3 skal vi informere mer om
styrets tanker om framtiden samt det
arbeidet som pågår. Noe av det vil allerede
komme på generalforsamlingen.

Nå står snart vår og sommer for døren.
Med opprydning av hundegårder og utstyr
for de med mange hunder, samt nedpak -
king av ski og pulk for dem med en til tre
hunder. Husk å røre på hundene også i
sommerhalvåret. Kløvturer, toppturer,
bade   turer og sykkelturer er bare noe av det
man kan glede seg til. Lydighet- og agility-
trening er andre ting man kan få med seg,
til nytte både for hund og eier. For mange
starter utstillingssesongen (noen er også
godt i gang). Hunder skal vaskes og børs -
tes. Av egen erfaring vet jeg at dette ikke er
en lett jobb med siberians… Håper å se
mange gode artikler om sommerbruk av
hundene i neste nummer.

Til slutt vil jeg bare minne om at det skal
lages en kalender for 2011. Jeg vil opp-
fordre alle medlemmer til å sende inn bil der
til Birgit Alhaug. De 11 beste bildene vil
pryde kalenderen. Maibildet 2011 vil være
dette årets vinnere av spesialen. Tema for
kalenderbilder er bruk av siberians i alle
årstidene; vinter, vår sommer og høst. Så
det er bare å være kreativ!

Håper å se mange av dere på årets
spesialutstilling og generalforsamling!

Line
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å hilse til alle norske venner på vintersam -
lingen. Det glemte jeg selvfølgelig, så
herved overbringer jeg en hilsen litt på
etterskudd. 

En stor hilsen til alle som var på vin-
tersamlingen fra Anne-Liese og Man-
fred, Angelika og Marco.

De ser fram til å komme på klubbens vin -
tersamling i 2011.

Jeg ser til min store glede at det er flere
som har lånt ut sine hunder til de som øns -
ker å kjøre løp, men ikke har mange nok
hunder selv. Noen har lånt ut en eller flere
hunder, mens andre har lånt ut hele span -
net. Det er kjempepositivt - fortsett med
det!

Vangsåsen 22. mars, Tora.
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Kull 1:
Født: 3.7.2007
NO60406/09 Brunen
NO60407/09 Tassen
NO60408/09 Jørgen
NO60409/09 Lenny-hai
Mor: 11930/99 Luna.
Far: AKCSBWP94026501 Blackjack’s
Jericho Of Jedeye.

Kull 2: Import
Født: 8.9.2007
S61706/2007 Vox Celesta’s Balalaika
Mor: S46937/2001 Vox Celesta’s Lemmon-
Lime. 
Far: S48687/2006 Sibersong’s Kamots.

Kull 3:
Født: 22.6.2008
NO60335/09 Pavlo
NO60336/09 Shika
Mor: S53348/2001 Team Vacha Star.
Far: 02644/00 Flekken Av Vargevass.

Kull 4:
Født: 23.10.2008
NO55025/09 Carillo Speedy Blue
NO55026/09 Carillo Speed Ice
NO55027/09 Carillo Speed Boy
NO55028/09 Carillo Speed Up
Mor: AKCSBWR02996601 Alaskan’s Cha -
nel Of Anadyr. Far: 22168/06 Dante.

Kull 5:
Født: 28.10.2008
NO33476/10 Rodeløkka’s Cayak
NO33477/10 Rodeløkka’s Gorbatsjov
NO33478/10 Rodeløkka’s Vadim Demidov
NO33479/10 Rodeløkka’s Anna Karenina
NO33480/10 Rodeløkka’s Jekaterina
NO33481/10 Rodeløkka’s Petruscka
NO33482/10 Rodeløkka’s Naoka
NO33483/10 Rodeløkka’s Bamse
Mor: S63042/2006 Helinkaja’s Tamaya
Tora. 
Far: 08550/07 Rodeløkka’s Octavianus.

Kull 6:
Født: 30.11.2008
NO58498/09 Viking
NO58499/09 Storm
NO58500/09 Woody
NO58501/09 Mick
NO58502/09 Pippi Lotta
Mor: 12619/07 Maja. Far: 12536/07 Teddy.

Kull 7:
Født: 5.5.2009
NO31552/10 Bergimellom’s Poppe
NO31553/10 Bergimellom’s Casper
NO31554/10 Bergimellom’s Abel
NO31555/10 Bergimellom’s Tiril
NO31556/10 Bergimellom’s Fanny
NO31557/10 Bergimellom’s Mina
Mor: 12618/07 Nikki. Far: 18813/05 Doffen.

Kull 8:
Født: 15.5.2009
NO60337/09 Wilma
NO60338/09 Dolly
Mor: S53348/2001 Team Vacha Star. 
Far: 21003/99 Enok.

Kull 9:
Født: 27.6.2009
NO50097/09 Carillo Skurri
NO50098/09 Carillo Silver Theo
NO50099/09 Carillo Sin Pusher
NO50100/09 Carillo Silver Donna

NO50101/09 Carillo Susie Q
Mor: AKCSBWR02996601 Alaskan’s Cha -
nel Of Anadyr. 
Far: 18242/01 Carillo Sunglint.

Kull 10:
Født: 17.9.2009
NO30152/10 Chris
NO30153/10 Johnny
NO30154/10 Willy
NO30155/10 Trulte
NO30156/10 Symra
NO30157/10 Anka
Mor: 11659/07 Jona Av Brattalid. 
Far: 06148/02 Ihuga Sting Av Amarok.

Kull 11:
Født: 20.9.2009
NO56584/09 Run Roy’s Explosion Aiko
NO56585/09 Run Roy’s Explosion Togo
NO56586/09 Run Roy’s Explosion Chakka
NO56587/09 Run Roy’s Explosion Wilma
Mor: 16192/07 Run Roy’s Lucky You Ilipsis.
Far:08719/05 Run Roy’s Quick Step Vargo.

Kull 12:
Født: 30.11.2009
NO59698/09 Finse Wolf
NO59699/09 Smilla Varga
Mor: S63788/2007 Ylajärvis Nm Ravna.
Far: 24351/00 Ole Ulv.

Nye registreringer

Dato: 7.11.2009. Sted: Orklahallen.
Arr: Orkdal Hundeklubb. Dommer: Ukhabina, Elena.
19241/08 Brando 1.JK 1.JKK HP

Dato: 14.11.2009.  Sted: Kongsberghallen
Arr: Kongsberg Hundeklubb. Dommer: Wilberg, Leif-Herman.
03722/08 Carillo Shooting Star 1.UK 1.UKK CERT CK 1.BTK BIR

Dato: 28.11.2009.  Sted: Lillestrøm.
Arr: Norsk Kennel Klub. Dommer: Svarstad, Per.
S47131/2005 Escipion El Africano De Ciukci 1.CHK 1.CHKK CK
1.BHK CACIB BIM
S67630/2008 Bedarra I’m Hot You’re Not 1.JK 1.JKK CERT CK
1.BTK BIR
03722/08 Carillo Shooting Star 1.UK 1.UKK CK 3.BTK R.CACIB
S60375/2007 Bedarra Hula Hoop 1.AK 1.AKK CK 4.BTK
S12176/2007 Bedarra Pussy Galore 1.CHK 1.CHKK CK 2.BTK
CACIB

Dato: 29.12.2009.  Sted: Letohallen, Eidsvoll.
Arr: Norsk Dobermann Klub. Dommer: Lehtinen, Hans.
22166/07 Tasha 2.AK

Dato: 30.01.2010.  Sted: Hellerudsletta. Arr: Norsk Schnauzer
Bouvier Klubb. Dommer: Svarstad, Birgitta.
S12171/2007 Bedarra Ernst Stavro Blofeld 1.AK 1.AKK CERT CK
1.BHK BIR

Dato: 31.01.2010.  Sted: Hellerud. Arr: Norsk Grand Danois
Klubb. Dommer: Ulltveit-Moe, Annika.
S12171/2007 Bedarra Ernst Stavro Blofeld 1.AK 1.AKK CERT CK
1.BHK BIR

Nye utstillingsresultater
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Lederen ABU-komiteen

Siden sist har  det vært flere møter i sam-
arbeidsgruppa ang Trekkhundprøven. Det
tok litt tid å få utarbeidet et felles skjema,
men dette foreligger nå inkludert veiledning
på hvordan man går fram ved ønske om
prøve på hundene. Skjemaet ligger på
forumet og på hjemmesiden. Det er ikke
bare, bare å få til et slikt system som fun -
gerer 100% og ting tar tid. Før var kritikken
at det var for enkelt, nå er det for kom-
plisert… Vel, det ER litt papirarbeid og
byråkrati når man skal ha noe slikt godkjent
som  offisiell  merittering på lik linje med
annen premiering innen hundeverden,
være seg jakt, bruks, utstilling, gjeting. Man
må huske på ting på forhånd, og man må
fylle ut skjemaer.

Tilleggsalternativet er som før, og følge
med på løpsresultater og hente info selv
om de enkelte detaljer. Det er frivillig å
delta.

For øvrig er det flott om folk, både de
med spann av registrerte, spann med noen
uregistrerte eller blanda spann, skriver
hvilke hunder de kjørte med på resultat -
trådene på respektive løp på Forumet.

Ellers er det vel ikke så mye nytt, vi leg -
ger hjernen i bløt for å finne dommer til

2011, gode alternativer vokser ikke på trær.
Utstillingen i år har fått sted lovlig seint, det
ble Frya Leir på Ringebu, se invitasjon
annet sted i bladet. Vi har hatt samling på
stedet en gang for mange år siden.

Dommer i 2010 er irske Mary Davidson,
Sassicaia kennels. Til neste år blir utstillin -
gen igjen på Åstjern.

På sikt jobbes det fortsatt med å få til en
dommerkonferanse, kompendium, helse-
undersøkelse, men ingen av delene er blitt
mer konkret siden sist.

Jeg vil prøve på nytt å få til at øyen spe -
sia list Ellen Bjerkås kan besøke oss på en
samling for foredrag/øyenlysning. Det
øyen lyses litt flere siberians nå enn før,
men allikevel svært få i den store sammen-
heng. Samtlige kjente arvelige øyensyk-
dommer på rasen er diagnostisert i Norge
(katarakt, glaucom, cornea dystrofi) bort-
sett fra x-linked PRA (den finnes i Sverige).
Pannus hører man ikke sjelden om her
hjemme. Flere hunder har fått diagnosen
Cornea Dystrofi. Dette er regnet som en
*mild* øyensykdom i den store sammen-
heng, men Bjerkås kan fortelle at den på
Siberian Husky har vist seg som langt mer

aggressiv enn på andre raser, dvs de kan
få sterkt redusert syn av den. Rasen vår
har ikke et stort problem med øyensykdom
her til lands, men om alle lar være å sjekke
i år etter år vil det en vakker dag være en
langt større del av populasjonen som er
bærere av sykdommer. Trekkhunder med
dårlig syn er ikke noe pluss og dette er en
av de få problemene som fins på rasen mht
sykdom. I fremtiden vil vi formodentlig få
DNA-tester tilgjengelig for å finne bærere
av forskjellige sykdommer, men denne
forskningen er kostbar og tar tid. Fordelen
med dette er at man slipper å utelukke et
helt kull fra avl om det f eks er både syke,
bærere og friske i samme kull.

Ellers kan folk være litt obs når de lyser
på hundene med hodelykt i mørket. Har en
hund mindre refleks i øynene enn de andre
kan det være et tegn på at noe er galt med
øynene. Bedre føre var en etter snar synes
jeg er et godt motto.

Ellen Bjerkås har skrevet en bok om
øyensykdommer og øyenlysning. Denne
ligger som Pdf til nedlasting på
www.oftovet.com for den som er interes -
sert i å sette seg mer inn i dette.

Av Rikke Bergendahl

Huskykalenderen 2011
Neste års kalender er under planlegging og vi ønsker
bilder fra medlemmene. 
Send inn ett eller to bilder pr husstand, så vil vi plukke
ut de bestebildene til kalenderen. 
Motiv: Siberian husky i aktivitet!

Frist for innsending: 31. juli
Sendes til Birgit Alhaug, mail: kaasia@online.no
Vi håper på å få kalenderen ferdig og i salg til klub bens
Høstsamling.
Husk: Vi  må ha bilder av god kvalitet, og fra forskjel -
lige årstider.

Stine Oppegaard har vært på Film-
festival i Berlin, og Huskybladet fikk
oversendt følgende mail 18. februar:

”Etter 10 dager i Berlin med filmer og
stjerner og mottagelser var det veldig
hyggelig å møte på disse fine hundene,
parkert utenfor hotell Hyatt på Potzdamer
Platz, og noen meter fra den røde løperen
inn til hovedkinoen!

Den rødbrune til venstre var riktignok en
blandingshund, mens de andre er Siberian
Husky fra Russland, Canada med mer,
eier: Daniel Hurst. Han arrangerer turer for
turis ter, barnebursdager dagsturer med
mer i dyrehagen i Berlin, rundt på Potzda -
mer platz osv. Kanskje ikke helt det under-
laget våre hunder er vant til, men man må
jo tilpasse seg til forholdene.

Stine.” 

Siberian huskies på Potzdamer Platz i Berlin
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Påmeldingsfrister: Web:10.5.
Papirskjema: 1.5. (kr 80,- ekstra) 
Forlenget 15.5. (kr 80,- ekstra)

Klasser:
Valper 4-6 mnd, valper 6-9 mnd, junior klasse 9-18 mnd,
unghund klasse 15-24 mnd, åpen klasse over 15 mnd,
veteran klasse over 7 år, avlsklasse og oppdretterklasse.
Hunden skal bare meldes på i en klasse.

Påmeldingsavgift elektronisk:
Valp kr 150,-, JK, UK, AK, CHK, VK kr 290,-. 
På papirskjema kr 185,-/ 370,-.
50% rabatt fra og med 3. påmeldte hund fra samme eier
(gjelder ikke valp). Avls- og oppdretterklasse gratis. Ikke-
medlemmer av NSHK, en av NKKs medlemsklubber, eller
samarbeidende utenlandsk organisasjon betaler dobbelt
avgift. Ved for sen betaling beregnes 50% tillegg.
Påmeldin gen er bindende.

OBS ELEKTRONISK PÅMELDING VIA NKK s nettsider
Dvs man melder seg på på samme måte som til NKKs
utstil linger, link på:
Terminliste utstillinger, finn NSHK sin utstilling og trykk på
link som heter Påmelding web.
Vanlig papirskjema sendes NSHK v/ Rikke Bergendahl,
Revestien 17, 2016 Frogner.
Papirpåmeldingsskjema til utstilling arrangert av NKK eller
medlemsklubb”, kan hentes på:
http://www.nkk.no eventuelt bestilles hos NKK.

Påmeldingsavgift for manuell påmelding sendes:
NSHK v/ kasserer Birgit Alhaug, Jessnesv. 196, 2315
Hamar, tlf 62 53 44 82. 
E-post: alhaug@vikerkollen.com
Betales innen 10.5.2010. til kontonr. 0530 2347060.
Husk å merke betalingen med registreringsnr. og navn.

Utstiller må huske:
Gyldig vaksinasjonsattest! Hund under ett års alder må
være minimum 12 uker ved siste vaksinasjon. Hund over
ett år skal være vaksinert ved ca. ett års alder, deretter
skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 år
siden. Det må gå minst 14 dager fra 1. gangs vaksinasjon
til hunden møter på utstilling. Ved revaksinering kreves det
ikke isolasjonstid. Alle hunder født etter 01.01.98 må være
ID-merket for å kunne delta på utstilling.
Hunden kan ikke delta dersom den er syk, eller har utøy.
Tisper som er mer enn 5 uker drektig eller har valper yngre
enn 8 uker kan ikke delta.

Barn og hund:
Påmelding i sekretariatet for utdeling av startnummer før kl
11.00. Påmeldingsavgift kr 40,-. Hunden trenger ikke å

være påmeldt til den øvrige utstillingen, men det må frem-
vises gyldig vaksinasjonsattest.

Gavepremier:
Vi setter stor pris på alle bidrag til premier til utstillingen.
Kontakt Rikke Bergendahl.

Ønsker dere å ha annonse i utstillingskatalogen?
Kennel /firma-annonse ½ side kr 100,-, 1/1 side kr 200,-.
Halv pris for medlemmer av NSHK. 
Firma som gir gavepremie til utstillingen får gratis
annonse. Ønsker du å ha stand på utstillingen? Ta kontakt
med Rikke.

Sekretariatet åpner 8.00, utstillingen starter 9.30.

Utleie av rom, og andre priser:
Frya Leir tar imot alle enkelte bestillinger og holder sjekk-inn på
resepsjonen.
Pris er pr rom/natt og inkluderer sluttvask, men er eksklusivt
sengetøy.

Befal standard
Enkeltrom: Nok 330,- rom/pr natt
Dobbeltrom: Nok 475,- rom/pr natt
3-4 mannsrom: Nok 590,- rom/pr natt

Menig standard
Enkeltrom: Nok 225,- rom/pr natt
Dobbeltrom: Nok 320,- rom/pr natt
3-4 mannsrom: Nok 505,- rom/pr natt

Camping:
Bobil/caravan pr enhet (uansett antall pers) inkl. strøm:
Nok 145,- pr natt/pr enhet.

• Sengesett med håndkler, pr sett (engangskostnad):
Nok 70,- pr sett.

• Ferdig oppredd seng (inkl sengesett med hånd kler):
Nok 100,-

• Opphold hunder på rom (engangskostnad): 
Nok 100,- pr rom.

Mat:

Middag blir servert med kaffe og te og vann. 
Frokost og lunsj blir servert med melk, appelsin, kaffe, te og vann.

Frokost: Nok 75,- pr pers.
Lunsj: Nok 145,- pr pers.
Middag: 
en rett: Nok 175,- pr pers. 
to retts middag: Nok 250,- pr pers.
3 retts middag Nok 275,- pr pers.
Barn under 12 spiser for halvpris, under 5 spiser de gratis.

For mer info se: www.fryaleir.no
E-post: info@fryaleir.no Tlf: 61 28 11 30

Velkommen til NSHK’s Spesialutstilling 2010
Frya Leir, Ringebu lørdag 29. mai 2010

Dommer: Mary Davidson, Nord Irland
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1) Nattlig støy
For å begrense nattlig støy skal alle hunder legges i bil eller
hundekasse mellom kl 23.00 og kl 07.00. Det fin nes dog et unn-
tak: Hunder som skal delta på vintersamlingens løp kan luftes
tidligere enn 07.00, men vis hensyn!

2) Avfall
Hundemøkk, halm og lignende skal samles og kastes på anvist
sted. Er du usikker på hvor avfallet skal kas tes ta enten kontakt
med sportskomiteen eller stedets eiere.

3) 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.

4) Husdyr/beitedyr
På samlinger som blir avviklet 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 spesialut-
stillingen som arrangeres om våren og på høstsamlingen.

5) 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.

Retningslinjer for hundehold på Norsk Siberian Husky Klubbs samlinger

Styret ønsker med dette å innkalle til Norsk Siberian
Husky Klubbs generalforsamling 2010. Generalfor-
samlingen vil bli avholdt i forbindelse med spesialut-
stillingen. Forslag på saker må være styret i
hende/poststemplet senest 5 uker før søndag 30.5.
Sendes enten leder eller sekretær – se adresse
foran i bladet. Forslag på kandidater må være valg-
komiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før
søndag 30.5. Deadline settes til lørdag 24.4. Inn-
meldte saker og valgkomiteens innstilling vil bli
publisert på NSHKs hjemmeside og forum senest 4
uker før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1) Åpning av generalforsamlingen ved leder 

Line Løw
2) Valg av møteleder, 2 referenter og 2 medlem -

mer til tellekorps
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
4) Styrets og komiteenes årsberetninger
5) Regnskap med revisors beretning ved kasserer

Birgit Bordvik Alhaug
6) Godkjenning av handlingsplan (perioden mai 

2010 – mai 2013)
7) Saksliste

- vil bli publisert på NSHKs nettsider senest 4
uker før generalforsamlingen

8) Valg av representanter til styre og komiteer
Valgkomiteens innstilling

9) Eventuelt

Møte- og stemmerett i generalforsamlingen har:
Alle med gyldig medlemskap. Gyldig medlemskap
har æresmedlemmer og personer som har betalt
kontingenten for det år generalforsamlingen avhol -
des. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte
eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan
bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal
være styret i hende senest en uke før
generalforsamlin gen. Styret kommer til å angi
hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at
stemmegivningen skal være hemmelig på hjemme-
siden. Så følg med der. Ved valg hvor det ikke er
fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan
skriftlig avstemning ikke kreves. 

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret

Innkalling til generalforsamling 2010
Søndag 30.5 fra 11.00-13.00, på Frya leir

Forhåndsstemming
De som ikke har anledning til å møte på gene -
ralforsamlingen kan forhåndsstemme. Stem -
mene sendes til Ingeborg Thurmann-Nielsen,
Gref ten enga 6, 2324 Vang på Hedmark innen
10 dager før generalforsamlingen. Stemmene
legges i en lukket konvolutt som vil bli levert til
tellekorpset på generalforsamlingen. For å
unngå at noen stem mer flere ganger, må med-
lemsnummer i NKK og navn ligge ved siden av
konvolutten med stemmeseddelen.
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RESULTATREGNSKAP 2008 2009

INNTEKTER
Kontingenter        Note 1 75850,00 86200,00
Annonseinntekter 9140,00 5550,00
Arrangementsinntekter 30258,50 35950,00
Kalendere 0,00 2800,00
Salg av effekter 11113,00 6725,00
Sum inntekter 126361,50 137225,00

UTGIFTER
Arrangementsutgifter 42146,50 36673,50
Messe 0,00 5510,25
Porto 13666,07 14359,34
Huskybladet-trykking 36500,00 28912,00
Kalendere 0,00 9624,00
Premier 5801,00 10201,00
Kontorhold 1448,00 1597,00
Tlf 0,00 0,00
Reiseutgifter 0,00 0,00
Møteutgifter 0,00 0,00
Vareforbruk        Note 2 7041,97 6240,26
Gebyrer 128,00 127,00
Hjemmesiden 515,00 550,00
Andre utgifter 2251,00 1150,00
Sum kostnader 109497,54 114944,35

Driftsresultat 16863,96 22280,65
Renteinntekter 7148,28 4520,82
Årsresultat 24012,24 26801,47

BALANSE

OMLØPSMIDLER
Bank + kasse 194170,52 227212,25
Varebeholdning        Note 3 21164,06 14923,80
Sum eiendeler 215334,58 242136,05

EGENKAPITAL
Egenkapital 191322,94 215334,58
Årsresultat 24011,64 26801,47
Sum egenkapital 215334,58 242136,05

ÅRSREGNSKAP FOR N.S.H.K. PR. 31.12.2009

Norsk Siberian Husky Klubb

Svatsum, 28.01.10

Revisjon av regnskapet til NSHK for 2009

Jeg har sett igjennom bilag og føringen av regn-
skapet og funnet det oversiktlig og nøyaktig.

Noen klubbeffekter som er tatt ut til premier er
ikke ført i regnskapet. Dette gir et litt feil resultat
av postene salg effekter og premier. Dette må
føres i fremtiden.

Regnskapet anbefales godkjent av årsmøtet.

Trond Hafel, revisor

NOTE 1

Medlemsmassen 2005 2006 2007 2008 2009
Betalende medlemmer 209 302 353 320 364
I tillegg kommer 5 æresmedlemmer

NOTE 2

Forbruk av klubbeffekter 2009

Inn.beholdning pr 01.01.2009 21164,06
Innkjøpte effekter 0,00
Sum inngående 21164,06
Utgående beholdning etter telling 14923,80
Vareforbruk 6240,26

NOTE 3

Varebeholdning klubbeffekter pr 31.12.2009

Artikkel Antall Kostpris Total kostpris Salgspris Total salgspris

Pin NSHK 112 21,35 2391,20 50,00 5600,00
Merke klistre NSHK 219 22,05 4828,95 40,00 8760,00
Merke stoff NSHK 77 15,25 1174,25 40,00 3080,00
Nøkkelring 72 10,00 720,00 15,00 1080,00
Lighter NSHK 48 7,50 360,00 15,00 720,00
Krus 1 25,00 25,00 30,00 30,00
College gensere 15 171,25 2598,75 200,00 3000,00
T-skjorter 5 69,13 345,65 100,00 500,00
Musematter 1 50,00 50,00 80,00 80,00
Utstillingsnåler 160 6,00 960,00 10,00 1600,00
Fleece jakker 3 270,00 810,00 350,00 1050,00
Hettegenser 4 165,00 660,00 250,00 1000,00
Sum varebeholdning 14923,80 26500,00
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INNTEKTER
Kontingenter 95000,00
Annonseinntekter 6000,00
Arrangementsinntekter 40000,00
Kalendere 7500,00
Andre inntekter 12000,00
Sum inntekter 160500,00

UTGIFTER
Arrangementsutgifter 38000,00
Porto 16000,00
Huskybladet-trykking 32000,00
Redaktør 4 nummer 6000,00
Premier 8500,00
Kontorhold 1500,00

Tlf 800,00
Reiseutgifter 500,00
Møteutgifter 500,00
Vareforbruk 10000,00
Gebyrer 150,00
Info.brosjyre - trykking 10000.- / forfatter 5000.- 15000,00
Lokallag 15000,00
Messer 5000,00
Kalendere 6500,00
Andre utgifter 3000,00
Sum kostnader 158450,00

Driftsresultat 2050,00
Renteinntekter 5000,00
Årsresultat 7050,00

Det er igjen tid for valg til diverse tillitsverv i klubben vår. Dette
er en kjempefin sjanse til å gjøre en innsats for rasen samtidig
som man har det hyggelig og sosialt. Ved å ta verv blir du fort
kjent med mange andre hvis du er ny i miljøet. For de som har
lang fartstid i klubben kan det være hyggelig å lære andre folk å
kjenne enn de man alltid er på samling med.

Sportskomiteen
Kjempesosial og inkluderende komité. Det er en del jobbing på selve
samlingene men så å si ingenting utenom dem. Dette er trolig den
komiteen hvor man blir best kjent med de andre i komiteen. I tillegg
blir man fort kjent med andre medlemmer av klubben da arbeidet i
denne komiteen er meget utadvendt. Intens, morsom og lærerik kom-
ité! 

Arrangementskomiteen
I likhet med sportskomiteen er denne komiteen også meget sosial og
tidsbegrenset. Høydepunktet er høstsamling på snø som arrangeres
som regel rundt 1.desember hvert år. Denne komiteen kunne trenge
noen som har lyst til å både finne på nye aktiviteter samt å skape
entusiasme på samlingene. På vintersamlingen arrangerer komiteen
barneløp og 100m sprint med løs hund. Populære aktiviteter!
Redaksjonskomiteen
Har du en skribent i magen? Eller er du flink til å finne godt stoff? I til-
legg til skribenter trenger komiteen noen som kan lage intervjuer,
reportasjer, fotografere på samlinger og skrive ”fagartikler” om avl,
genetikk, hundekjøring/konkurransekjøring, tre ning/utstyr med mer. 

Avls-, bruks- og utstillingskomiteen
Dette er en komité som omhandler mye! Bruksmerit tering, valpefor-
midling, spesialutstilling, retningslinjer for avl osv osv. I denne komite-
en ligger mange utford ringer og mye spennende arbeid for å bevare
rasens bruksegenskaper, sunne fysikk og gode gemytt.  

Er dette noe for deg eller ønsker du å anbefale noen? Ta kontakt med
valgkomiteen:

Leder: Sunniva Borgen
e-post: sunnborg@online.no, tlf: 901 46 523
Odd Gulaker
e-post: odd.gulaker@vegvesen.no, tlf 977 45 690
Frode Bakke
e-post: tfbakke@sensewave.com, tlf: 911 66 476

Tid for valg og en gyllen
mulighet for sosialt samvær!

Oversikt over de som
er på valg:

Navn Status
Styret
Leder Line Løw Ikke på valg
Nestleder Ivar Hordnes Ikke på valg
Kasserer Birgit Alhaug På valg
Sekretær Ingeborg Th-Nielsen Ikke på valg

Redaksjonskomiteen
Leder Tora Kleven Ikke på valg
Medlem Johanne Sundby Ikke på valg
Medlem Kari Solvang Hope Ikke på valg
Medlem Anne-Katrine Kroken Ikke på valg
Medlem Anders Kohler Fugelli Ikke på valg

Sportskomiteen
Leder Johnny Blingsdalen Ikke på valg
Medlem Ingeborg Buseth Ikke på valg
Medlem Kjell Aadahl På valg
Medlem Atle Eikevik På valg
Medlem Camilla Kerler På valg

Avls-, bruks- og utstillingskomiteen
Leder Rikke Bergendahl Ikke på valg
Medlem Stig Torp Ikke på valg
Medlem Ivar Hordnes Ikke på valg
Medlem Ingvild Aalberg Jørgensen På valg
Medlem Hågen Bjørgum På valg
Medlem Torbjørn Jørgensen Ikke på valg

Arrangementskomiteen
Leder Stine Oppegaard Ikke på valg
Medlem Eva Sparre-Stokke Kraft Ikke på valg
Medlem Jon Inge Hørsandlien Ikke på valg
Medlem Elin Ingstad På valg
Medlem Sigmund Alhaug På valg

Valgkomiteen
Leder Sunniva Borgen På valg
Medlem Odd Gulaker På valg
Medlem Frode Bakke På valg

Oversikten viser hvem som er på valg, uten hen-
syn til hvem som ønsker å fortsette eller ikke.

BUDSJETT NSHK 2010
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Kontakten har i år hovedsaklig skjedd via e-post samt styremøter
på samlingene. Sentralstyret (leder, nestleder, sekretær og kas -
serer) hadde et styremøte i september. Her ble det utarbeidet et
forslag på et årshjul for styret og komiteene slik at det skal bli let -
tere å ha en oversikt over hva som skjer og hva som må gjøres til
ulike tidspunkt. Dette årshjulet er under videre behandling og har
blitt tatt opp på styre- og komitémøtet som ble avholdt i forbindelse
med høstsamlingen på Åstjern.

Arbeidsutvalget for Chips og Registrering
I juli ble det nedsatt en arbeidsgruppe kalt Arbeidsutvalg for Chips
og Registrering. Denne gruppa fikk et mandat fra styret til å utar-
beide en søknad til Norsk Kennel Klub (NKK) om særfritak når det
gjelder ID-merking av hund. Mange hundekjørere (også kjørere av
renrasede trekkhunder) bruker ID-chips fra Norges Hundekjører-
forbund (NHF). Denne chipstypen (som selges mye rimeligere)
ligger ikke inne med nummer hos Norsk Dyreidentitet (DI) som har
det ID-registeret som NKK bruker i forbindelse med utstilling, prø -
ver og avl. Tidligere har NKK godkjent denne NHF-chippen men
har nå vedtatt at det bare er chips utstedt fra Norsk Dyreidentitet
som kan brukes eventuelt at NHF-chippen legges inn i DI sitt
register. Da må man betale en avgift som fører til at NHF-chippen
ikke blir billigere. For mange hundekjørere vil dette medføre en
ekstrakostnad på mange tusen kroner da disse ofte beholder de
fleste av valpene i kullet selv. Arbeidsutvalget består av Frode
Bakke (leder), Karsten Grønås, Johanne Sundby, Rikke Ber gen -
dahl og Line Løw. En søknad om særfritak ble sendt NKK i løpet
av sommeren 2009. Den ble avslått. Arbeidsutvalget vil fortsette å
jobbe med dette. Særlig rettet inn mot mattilsynet. Det er menin -
gen at det skal komme en lov om at alle husdyr skal være ID-mer -
ket fra og med 2012. Arbeidsutvalget vil jobbe for at ikke et firma
(Norsk Dyreidentitet) kan ha monopol på et register. Det skal sies
at ND har ansvaret for registeret med produksjonsdyr som sau etc
også, det er derfor en vanskelig oppgave.

Løpsmeritteringen
Ivar Hordnes fra styret har jobbet kontinuerlig med denne saken i
samarbeid med de andre raseklubbene for polare trekkhunder (og
NKK). En trekkhundprøve har kommet på plass. Denne er god-
kjent av NKK. Det gjenstår å prøve ut trekkhundprøven i praksis.
Dette pågår nå. Erfaringer fra denne sesongen vil bli gjennomgått
og diskutert i styret og med de andre raseklubbene. Det vil komme
mer informasjon om dette under eventuelt på generalforsamlingen.

VM og uttak til representasjonslag
Et møte ble gjennomført med Norsk Polarhundklubb (NP), Norsk
Alaskan Malamute Klubb (NAMK) og en representant for
International Federation of Sleddog Sports (IFSS) i desember
2009 for å forsøke å avklare hvordan uttaket av renrasede hunder
skal foregå til VM 2011. Så vidt vi vet gjelder regler for uttak til
landslaget som regler for de av våre kjørere som vil kjøre i klasse
A. For uttak i klasse B (øvrige polarhunder) og klasse C (Siberian
husky) anbefaler NSHK at uttak til et representasjonslag bør
gjelde. Da vil eventuelle uttaksløp foregå samme sesongen, altså

vinteren 2011. I forbindelse med dette møtet ble det opprettet kon-
takt med Norges Hundekjørerforbund. Styret i NSHK har på vegne
av de andre klubbene og NSHK sendt et brev til NHF med ønske
om et møte hvor uttaksreglene blir avklart. Vårt ønske er de som
ønsker å kjøre klasse B (øvrige polarhunder) eller klasse C (Siberi-
an husky) blir tatt ut på forhåndsdefinerte løp vinteren 2011. Disse
løpene og regelverket for hvordan kjørerne blir tatt ut må be -
stemmes av NHF. NSHK ved leder Line Løw er fortsatt i samtale
med NHF og det er ikke avklart noe om uttaksreglene pr dags
dato.

NING
NING forumet har fått mange deltakere i løpet av det siste året. De
som har registrert seg på forumet har blitt sjekket opp mot med-
lemsregisteret i NKK/NSHK og forsøkt vervet for å øke med-
lemstallet i klubben. I tillegg har det vært ganske mye megling
mellom ulike parter på NING-forumet. Dette har ført til slitasje både
på styremedlemmer og brukere av forumet. Ved bruk av erfarin ger
fra andre diskusjonsforum skal et sett kjøreregler for NING utar-
beides. Samtidig må det påpekes at NING innebærer noe positivt
for en rekke nye medlemmer, samt medlemmer som av en eller
annen grunn ikke har anledning til å delta på samlinger og annet
sosialt samvær.

Samarbeidsorganisasjon mellom de polare rasehundklub -
bene
Både når det gjelder å oppfordre og rekruttere folk til å kjøre løp
med renrasede polarhunder, samt en eventuell felles løpsavvikling
ser styret i NSHK positivt på å opprette en samarbeidsorganisa -
sjon med NP og NAMK. Denne samarbeidsorganisasjonen kan
være medlem av Norges Hundekjørerforbund. Det er ikke menin -
gen at dette skal være en paraplyorganisasjon for klubbene. Rase-
klubbene skal bestå i den form de har nå – men dette kan øke
samarbeidet og pengestøtte til blant annet å arrangere løp. For -
uten Line Løw og Ivar Hordnes fra styret er Svein Erik Teslo (lang
erfaring fra organisasjonsarbeid i NHF) med i dette arbeidet. Dette
er kun på planleggingsstadiet.

Handlingsplan for NSHK
En langtidsplan/handlingsplan ble etterlyst på generalforsamlingen
i 2009. Styret har tatt dette til seg og har jobbet med å utarbeide
en langtidsplan/handlingsplan for NSHK i 3-års perspektiv. Mer om
dette kommer på generalforsamlingen.

DOGS4ALL
En gedigen hundemesse og utstilling arrangert i november.
Arr.komiteen, styret og lokallagene Hamar og omegn og Oslo og
Akershus har bidratt til denne messen. Mange besøkende.

Styret har gjennom året uttalt seg på høringer og deltatt på møter
angående omorganiseringen i NKK. Styret forsøker å holde seg
oppdatert på saker fra en rekke hold. Men er helt avhengig av at
medlemmer bidrar her og deltar i forskjellige arbeidsgrupper.

Årsrapport fra Styret 2009/2010

Åstjern 2009
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Årsrapport fra Redaksjonskomiteen

Årsmelding fra Avls-, bruks- og utstillingskomiteen

Redaksjonskomiteen har bestått av følgende personer:

Til 20.5.09
Tora Kleven, redaktør
Mari Schjelderup Tømmerås
Ole Petter Fløisand
Johanne Sundby
Odd Gulaker

Fra 20.5.09
Tora Kleven, redaktør
Johanne Sundby
Kari Solvang Hope
Anne-Katrine Kroken
Anders Kohler Fugelli

Huskybladets formål er å informere om klubbens aktiviteter, og å
være bindeledd mellom medlemmene og styret. Redak sjons -
komite medlem mene som ble valgt inn pr 20.5.09 er med på klub -
bens ak ti viteter, og referater fra samlingene har gått på rundgang
blant redaksjons komitemedlemmene. Dette anser jeg som viktig
så vi slipper å belaste de andre komiteene.

Huskybladet kom ut med fire nummer i 2009. Den gamle og den
nye redaksjonskomiteen har gitt ut to nummer hver. Antall sider har

variert fra 32 til 64. Fra og med nummer 3-2009 har første og siste
side blitt trykket i farger, og det gjør at bladet har fått et utseende-
messig løft. Huskybladet har blitt trykket i 400 eksemplarer, med
unntak av nr 4-2009 som ble trykket i 450 eks i forbindelse med
messen Dogs4All. Kennelannonsene har økt fra 21 til 26 i løpet av
2009.

Stofftilgangen har som vanlig vært god, takket være mange av
klubbens medlemmer.  Øvrige komitemedlemmer har også bidratt
med stoff, særlig i forbindelse med fjorårets merittering, og innfø -
ring av den nye trekkhundprøven i 2010. Billedtilgangen har vært
stor, og medlemmene har etter hvert lært at innsendte bilder må ha
høy oppløsning. I tillegg har redaksjonens tekniske konsulent,
Viggo Jørgensen, vært behjelpelig med å lage plakater for
Arrangementskomiteen.

Bladet blir trykket hos Arkan Kopi & Digitaltrykk, og kvaliteten er nå
meget god. Stine Oppegaard med familie har stått for henting av
 bladet hos Arkan, ordnet med adresseetiketter og utsendelse.

Redaksjonskomiteen har holdt kontakt pr mail og telefon etter
behov.

For Redaksjonskomiteen,
Tora Kleven

Komiteen har bestått av 
Leder Rikke  Bergendahl
Valpeformidler Hågen Bjørgum
Ingvild Jørgensen
Ivar Hordnes Hovedansvarlig brukstest:
Torbjørn Jørgensen
Stig Torp
Kari Solvang Hope (trakk seg etter halve perioden)

Komiteen avviklet spesialutstillingen på Åstjern, Brandbu 29. mai
09 med Erna-Britt Nordin som dommer, Rikke Bergendahl var
utstillingssekretær. Bra deltagelse med  62 voksne 12 valper og
arrangementet gikk greit (bortsett fra en nummerforskyvning i kata-
logen som skapte litt ekstra styr). Folk trivdes på Åstjern.

Rikke Bergendahl har besvart henvendelser fra hundeklubbene
om å ha med rasen vår på utstilling. Vi laget et nytt skriv der vi
skjerper kravene for deltagelse, dvs har mer spesifikke krav til
hvilke land vi ikke ønsker dommere fra på vår rase.

Ivar Hordnes overtok etter Kari Hope som hovedansvarlig for
Trekkhundprøvearbeidet. Han og Torbjørn Jørgensen har sittet i
arbeidsgruppen med folk fra NKK, NAMK og NPHK som har job -
bet om et felles dokument med en fellesdel og individuelle regel-
verk for hver av rasene. Reglementet er nå godkjent i NKK og
siberian husky har offisielt en brukstest som herefter heter Trekk-
hundprøve. Resultatene skal arkiveres i NKKs database Dogweb.
Komiteen må arbeide videre med forslag til reglement for Bruks-
championat, kriterier for å delta i Bruksklasse på utstilling og evnt
cham pio nat sperre om dette er ønskelig (dvs en hund må ha bruks-
premiering for å bli Utstillingschampion).

Valpeformidler har hatt jevn pågang av henvendelser som vanlig,
men endel av formidlingen foregår direkte via hjemmesiden der
folk finner liste over kull og tar direkte kontakt med oppdrettere.

For ABU-komiteen,
Rikke Bergendahl

Anne Spangen på Grimsbu 2010, Rondane i bakgrunnen.
Foto: Kathinka Øygarden
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Årsrapport fra Sportskomiteen

Årsrapport fra Arrangementskomiteen

1. Generelt
Sportskomiteen har, siden siste årsmøte, bestått av:

Johnny Blingsdalen  (leder)
Kjell Aadahl
Atle Eikvik 
Ingeborg Buseth
Camilla Kerler

Sportskomiteens hovedoppgaver har vært:

• Arrangere uformelt vognløp på høstsamlingen
• Arrangere slede- og snørekjøringsløp på vintersamlingen, 

d.v.s. Huskyløpet (50 km), sprint (10 og 16km) og rekrut-
te  ringsløp (10 km)

Sportskomiteen har ikke avholdt møter, men har kommunisert via
e-mail og telefon i forkant av samlingene. 

2. Høstsamlinga på Åstjern, 25 – 27 september 2009
Denne høstsamlingen ble lagt til Åstjern på Hadeland, etter gode
erfaringer ved spesialutstillingen våren 2009. Rune Resset på
Åstjern besørget overnatting og mat, på en utmerket måte, og
været bidro til en velykket avvikling med sosialt samvær til langt ut
i de små timer rundt leirbålet. Underholdningen sørget medlem -
mene for selv, med gitar, munnspill og sang. 

Vognløpet, snøreløp med og uten sykkel ble arrangert. Det var
totalt 40 startende deltakere, 9 flere enn i fjor. Løypa for snørelø -
ping gikk hovedsaklig på stier, mens vogn og sykkelløp gikk frem
og tilbake langs veien mot Eina.

Snøreløping 2,5 km
Vogn-/sykkelløp 5,5 km
Snøreløping barn 750 m

3. Vintersamling, Grimsbu, 26 – 27 februar 2010
Også i år er vintersamlingen lagt til Grimsbu Turistsenter i Folldal.
Her ble vi i år som sist år, svært godt ivaretatt av vertskapet. Løy -
pene var kjempefine takket være den lokal scooterføreren, som
hadde kjørt alle løypene i flere uker. 

Antall deltakere har gått litt ned, da mange valgte å avbestille
sine hytter like før samling, noe som derfor førte til at mange hyt -
ter sto tomme under samlingen. 

Løypene er justert litt annerledes enn sist år i samråd med de
lokale hundekjørerne, og vi har fått til en 16km i tillegg til 10km.

Etter annonsering i lokalpressen, hadde vi forventet flere lokale
deltakere i rekruttløpet, men selv om 2 påmeldte er en dobling fra
sist år, er vi ikke tilfreds med det, og vil i samarbeid med klubbsty -
ret og arrangementskomiteen pønske ut en plan for flere deltakere
neste år.

Konklusjon: Et år ”standard” aktivitet, 2 vellykkede arrangementer,
takket være de ildsjeler som alltid stiller opp, på vegne av sports-
komiteen: Takk til dere

Oslo, 04.03.2010
For sportskomiteen,
Johnny Blingsdalen 

1. Generelt
Arrangementskomiteen har siden siste årsmøte bestått av:

Stine Oppegaard, leder
Eva Sparre-Stokke Kraft
Jon Inge Hørsandlien
Elin Ingstad
Sigmund Alhaug

Komiteen fikk ny leder og ett nytt komitemedlem på årsmøtet
2009. Komiteen ble redusert fra tidligere 6 til 5 medlemmer. Sig-
mund Alhaug har hatt ansvaret for salg og bestilling av klubbeffek -
ter. Utover dette har komiteen hatt ansvaret for eller medvirket ved
følgende arrangementer:

2. Høstsamling, 25. - 27. september 2009, Åstjern
Samlingen var som på vårens spesialutstilling lagt til Åstjern på
Brandbu. Det var flott høstvær og både fredag og lørdag kveld
endte med samlinger rundt leirbålet. På lørdagen arrangerte
sportskomiteen løp på 5,5 km for sykling med 1-2 hunder, 3-8
spann og åpen klasse med 19 påmeldte og snøreløp på 3,1 km
med 1-2 hunder (13 påmeldte) og snøreløp på 750 m med 1 hund
med 14 påmeldte. De som ikke deltok i løp var løypevakter, foto-
grafer eller rett og slett ivrige publikummere.

Johanne Sundby donerte en fin trehjuls hundesykkel som pre-
mie til tegne-/fotokonkurransen for barn og ungdom, og den hel -
dige vinneren var Lina Grøvan Johnsen.

Det var ingen faste oppgaver for komiteen, annet enn å hjelpe til
der det var behov for det.

3. Dogs4All, 28. - 29. november 2009, Lillestrøm
For første gang ble Norsk Kennel Klubbs vinnerutstilling utvidet til
en stor salgsutstilling med leverandører innen hundeutstyr, fôr,

kosthold og informasjonstjenester. Over 50 raseklubber, deriblant
Norsk Siberian Husky Klubb, hadde egen stand på rasetorget.

Våre tildelte 8 kvadratmeter ble møblert med teppe, disk og stol
og dekorert med flotte plakater med huskymotiv, pulk med reins-
dyrskinn, seler, liner og levende eksemplarer av rasen. Det ble
også vist film og bilder av hunder i aksjon. 

I forbindelse med standen ble det laget en oppdatert versjon av
Huskyklubbens valpebrosjyre, og denne samt Huskybladet ble delt
ut til de som var interessert i mer informasjon.

Flere medlemmer, og ikke bare arrangementskomiteen, stilte
opp og sørget for at standen var bemannet fra morgen til kveld i
løpet av de to dagene. Messen hadde totalt 18.800 besøkende.

4. Høstsamling på snø, 4. - 6. desember 2009, Synningen i Ål
Samlingen er ment som sosialt samvær og trening av hunder, uten
organiserte aktiviteter, og blir av flere medlemmer oppfattet som
den mest sosiale samlingen. Løypene blir kjørt opp av lokale
hundekjørere (igjen stor takk til Tore Hunskår m.fl). Det var stor
interesse fra både medlemmer og andre interesserte, og en stund
var det 57 påmeldte til 30 sengeplasser. Litt usikkert hva det ende-
lige antallet ble, men alle fikk sengeplass på 6 eller 8-manns rom,
i kjelleren eller nabohytta. Det var hyggelig å se igjen gamle kjente,
i tillegg til at det var flere nye ansikter å se.

Johanne Sundby sto som vanlig for velkomstsuppen på fre -
dagen, mens det var en flott gjeng som laget pastamiddag til lør-
dagen.

På lørdagen fikk noen seg langturer, mens andre kjørte flere kor -
tere turer med egne eller lånte hunder. Særlig hundene og utsty ret
til Jon Inge Hørsandlien fikk kjørt seg i løpet av helgen.

5. Vintersamling, 25. - 28. februar 2010, Grimsbu Turistsenter
i Folldal
Sportskomiteen arrangerte Huskyløpet på 2 x 50 km i tillegg til
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sprint på 2 x 16 km og 2 x 10 km og rekruttløp på 10 km. Arrange-
mentskomiteen sto for gjennomføringen av Barneløpet og Hus-
kysprinten. Som forrige år, disponerte vi en pølsebod som sto i
start/målområdet. Det var salg av pølser, kake, kaffe og toddy
både lørdag og søndag. Pølsekokingen gikk veldig bra med utlånt
gryte med termostat fra Leiv Vidar. Boden ble et hyggelig sam -
lingspunkt mens man ventet på at spann skulle starte eller komme
i mål.

Barneløpet trakk i år flere lokale deltagere, og det ble gjennom-
ført en fin medaljeseremoni umiddelbart etter løpet før alle også
fikk en pølse. 

Huskysprinten er en form for innkallingsøvelse med løs hund og
skapte stor latter og en smule spenning i det en hund fortsatte
løpet på egen hånd, og vi fikk melding om at sau var observert i
nærheten. Heldigvis var hunden hjemmekjær, og hadde løpt rett til-

bake til hytta.
På kvelden arrangerte barna loddsalg og hjalp til med prisutde -

lingen.
Totalt deltok 65 personer og ca 230 hunder på vintersamlingen.

Tilslutt rettes det en stor takk til alle som har hjulpet til med gjen -
nomføringen av årets arrangementer, både medlemmer av
arrangementskomiteen og deres familier og andre frivillige.

Oslo, 04.03.10
For arrangementskomiteen,
Stine Oppegaard

Bilder fra årets 
vintersamling 
på Grimsbu

Foto: Kari Solvang Hope

Fra Huskysprinten

Til høyre:
Camilla Kerler

Under:
Tone Beate Hansen

Under til høyre: 
Tuva Hope
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Mange kom faktisk allerede onsdag,
som vanlig. Det så en stund ut til at det
skulle bli trangt om plass, men i siste
liten kom det en del avbud: sykdom,
kennelhoste, sprengkulde, hva vet vi? I
alle fall fikk vi oss en større hytte, med
dusj. Grimsbu og Folldal har hatt en
kald streng vinter, ned i 40 minus. Det
var minus tjue da vi kom, men tempera-
turen steg og det snødde en del. Kjø -
rer møte torsdag kveld med sjekk av
alle papirer og penger. 

Løp
Samlingen ble preget av løp, løp, løp, selv
om ikke like mange var påmeldt som i
årene før. Løypene er suverene, i alle fall
50 km i skogs- og fjellterreng, den følger f
eks traseen til lange Femundløpet (så får vi
kjørt den og, hehe), og går oppover, opp -
over i starten. Sprintløypene har elg og vei -
passering, men er flate og fine. Alt er godt
merket. 

Fredag
Start klokka 10 for Huskyløpet. Nytt av året
var meritteringskjemaer, sledehundprøve,
og chipskontroll. Begge chipsleserne flatet
ut, og jeg ilte til med min, jeg er jo hobby -
chipser innimellom. Fire i åttespannklassen
(sju for min del, da Bardus enda bare ”lig -
ger til reg.”), og to i seksspann. Firespann
og åttespann sprint, og noen skiløpere var
det også plass til i løpet. Første dag
snødde det og sporene var litt løse, men
med fast såle.

Barneløp og pølser
Etter første dag var det Barneløp. Mange
fra Folldals hundemiljø møtte opp og kjørte
rundt løypa. Noen knall og fall, gratis pøl ser
og mange gullmedaljer til alle vinnerne,
Stine Oppegaard hadde esken full. Kjente
hundekjørere og noen gamle klubbmed-
lemmer som var i Folldal dukket også opp:
Kjell Brenodden med sønnen Ola, Emil og
Barbara Inauen, Kjetil Svanemyr, Linka
Neumann, flere utlendinger. Barna og ung-
dommen betjente pølseboder og foreldre
fotograferte de håpefulle. Livlig og flott, alle
bikkjene samarbeidet fint. 

Sosialt
Ikke noen felles aktivitet på kvelden fredag,
men trøtte og mindre trøtte hundekjørere
samlet seg i hytter etter sine vennegjenger
og nettverk, og hva de gjorde i de hyttene
vet de vel selv: dansa og drakk og fortalte
vitser kanskje? Eller diskuterte avlsstra-
tegi? De med yngste deltagere, Lars
Günther og Camilla Kerler’s lille datter,
måtte vel ta kvelden tidlig. Ungdommen
reker rundt og har det svært moro. 

Lørdag
Andre løpsdag opprant
med  sol og kaldt.
Nydelig tur over fjellet,
men to runder og tre
oppløpssider i samme
spor to dager på rad
gjør at i alle fall mine
hunder helst ville ned til
Folldal igjen på tredje
vegkryss. Spennende
dueller på sprint, klub -
bens leder vant klart i
firespannklassen……

Rekruttløpet
Og så gjaldt det å finne
spann og klasse til
Rekruttløpet. Hunder
som allerede har gått
Huskyløpet har vel ikke
den rette futten til et
nytt løp, men barn over
12 og unge voksne og
godt voksne og skitu -
rister kom seg av gårde
med eller uten slike.
Selv startet jeg friskt ut
som ledsager til en
med for få år på baken som likevel ville
starte, men bikkja han hadde var så treig at
vi byt tet hund og jeg fikk lunte bak. Rekrutt-
løpet er kjempefint, alle får kjøre og alle får
forsøkt seg. Og alle får premier. 

Huskyspringer
Lørdag huset også Huskyspringer som
vanlig, og kikking på bikkjer og utprøving av
”kanskje skal jeg kjøpe den” bikkjer, og
gjester i femmila, og snakk og snakk. 

Festmiddag
Festmiddag med
god mat, ung-
doms/barne-
bord, flott utlod-
ning og fin pre-
mieutdeling fra
Sports- og Ar -
rangementsko -
mi teene. Men
kan skje var de
fleste allerede
slitne? 

Ungdom -
mene
Ungdommen har
det meget bra
og inklude rende
på samlinger,
kortspill, hunde-
kjøring og latter.
Alle gleder seg.

”Døgning” ble det ikke likevel, TV overfø -
ring av OL-grenen curling var søvndys -
sende i alle fall for minstemor Alhaug og
ungdommene i vår hytte.

Søndag
Søndagens finvær fristet noen til nok en
runde i løypene, i alle fall de unge. Styre-
møter i strålende solskinn fristet ikke like
mange, men det ble da et møte og en del
vafler. Pakking og hjemreise for noen, tidlig
eller seint, nord- eller sørover. 

Vintersamling på GrimsbuVintersamling på Grimsbu
Av Johanne Sundby

Folldalens flotte natur med Rondane i bakgrunnen.
Foto: Kathinka Øygarden

En spennende duell mellom Viggo Jørgensen og Line Løw.
Foto: Kathinka Øygarden



Folldalen er et flott sted...
Folldal er et flott sted å ha samling fordi
lokal befolkningen er så greie og delta -
gende, betjeningen svært imøtekommende
og serviceinnstilt, ingen klager på bråke-
bikkjer (og de sover mellom 23 og 07, fak -
tisk). Og for en flott natur! Jeg tror vi likevel
ønsker oss et foredrag - eller noe annet
samlende fredag ikke minst for de som
kommer nye og IKKE deler hytte med
gamle NSHK venner…?

Ungdommen og barna har det megabra, og
det er flott at de og får drive med hund. 

Så får vi se om noen ble merittert? Han
som vant suverent i 5 mila blir i alle fall det: 

Tore Hunskår. Grattis!
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Vinnerspannet til Tore Hunskår.
Foto: Kari Hope

Svein Dufseth
starter på 
Huskysprinten.

Foto: Kathinka
Øygarden

Under:
Liv og røre i
målområdet.
Per Tore Hove
kommer i mål.

Foto: Sandra
Hatlestad Hove
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Resultater: Huskyløpet og Huskysprinten 2010

Grimsbu 2010 Foto: Sandra Hatlestad Hove
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Resultater: Rekruttløpet 2010

Resultater: Barneløpet 2010

Vegard Eikevik     Foto: Kari Hope

Pinja Korpela      Foto: Kari Hope

Nairebisvalp      Foto: Kari Hope

02:30
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Huskyspringer 100 meter

I alfabetisk rekkefølge, her er alle vinnere:

Navn: ...........................................Hund: .....................Tid:

Andrine Alhaug.............................Befana.................6,19 s
Gitte B. Alhaug.............................Dumbo Mesja......8,16 s
Johannes Sundby Aukan .............Bardus.................5,78 s
Geir Borgen..................................Paneaq................6,41 s
Tengel Flagstad............................Jippi ...................11,90 s
Oda Ingstad .................................Molinka................6,31 s
Martine Oppegaard Jakobsen .....Najak...................4,72 s
Lina Grøvan Johnsen ..................Aka......................7,66 s
Pinja Korpela................................Birk....................10,69 s
Elida Rugsveen............................Dina.....................5,69 s
Martine Rugsveen........................Dina.....................9,25 s
Marion Svendsen .........................Sabon..................6,19 s

Johannes Sundby Aukan og Bosse
Foto: Kari Hope

Rekruttløpet
Over t. v.: 
Tor Arne Rugsveen og Johnny Blingsdalen

Over: Oda ingstad

Til venstre: 
Marion Svendsen foran, Anders Fugelli i
bakgrunnen.

Foto: Sandra Hatlestad Hove
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T. v.: Geirr
Jakobsen 
og Andrea
Oppegaard
Jakobsen
Foto: Kathinka
Øygarden

T.h.: Grimsbu-
spøkelset
Foto: Sandra
Hatlestad Hove

Under:
F. v. Gitte
Alhaug, Atle
Eikevik og
Tuva Hope
Foto: Kari Hope

T. v.: Anne-
Katrine Kroken
Foto: Kari Hope

T. h.: Aktivitet
på campingen.
Foto: Kari Hope

Under: For-
ventningsfulle
bikkjer.
Foto: Sandra
Hatlestad Hove 
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Nye på årets
vintersamling -
familien Hove
Tekst og foto: 
Sandra Hatlestad Hove

Per Tore med Najak, River, Loke og Mac på startstreken.

Første løpet til Per Tore og gjengen. Alle mot mål, hurra!!!

Vi var så heldige
å få låne River
av Lars Günther
og Camilla Ker -
ler.

Per Tore Hove og
hundene før start. Litt

småprat må til.

Rødhette (lille Othilie Hatlestad Hove) og ulven i
baksetet på vei hjem til Vestlandet. 
Othilie har vært på sin første NSHK-samling.
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Informasjon fra lokallaget for Hamar og Omland
Vi starter opp igjen turene våre første onsdag i mai.
Det blir samme tid, kl 1800 og på samme sted, inn-
kjøringen til Hedmarktoppen.

Håper på stort oppmøte!

Hilsen Birgit

Åpent brev til avlsrådet i 
Norsk Siberian Huskyklubb

Espa, 16. mars 2010

Anmodning til avlsrådet i
NSHK:

Patellaluksasjon er en arvelig lidelse som
alle hunderaser bærer med seg og som
avlsrådet i NSHK bør ta tak i og innhente
statistisk matriale om, men ikke bare denne
lidelsen også andre ting bør absolutt tas tak
i. Deretter bør rådet fatte en avgjørelse om
hvilke tiltak som bør iverksettes på rasen.

Begrunnelse for anmodningen har jeg
prøvd å redegjøre for etter beste evne.
Håper det lar seg oppfatte.
Under følger klipp fra Wikipedia om li -
del sen:

Patellaluksasjon
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Patellaluksasjon er en tilstand da
patella (kneskålen) ikke lenger ligger stabilt
på plass i patellafuren. Den glir ut av stil -
ling. Dette kan skje medialt (på innsiden av
kneleddet), eller lateralt (på utsiden).

Patellaluksasjon brukes også om den til-
standen der patella ligger i normalt leie,
men lett kan forskyves sidelengs. Det van-
ligste er at kneskålen lukserer (skyves ut)
medialt hos små hunderaser og lateralt hos
store hunderaser, men det finnes unntak
fra regelen.

Årsaken til patellaluksasjon er en defekt i
utvikling av hele bakbeinet, og man vil der-
for normalt kunne oppdage en slik lidelse i
ung alder. Patellaluksasjon deles inn i fire
grader, etter hvor store anatomiske avvik
som foreligger. Symptomene vil kunne vari-

ere fra liten eller ingen halthet, til det at
hunden ikke er i stand til å bruke bakbeina
på en skikkelig måte. Jo høyere grad, jo
tydeligere symptomer og jo vanskeligere å
behandle.

Hentet fra:
http://no.wikipedia.org/wiki/Patellaluksa
sjon

Tilleggsopplysninger:

Siden patellaluksasjon finnes i flere grader
og atpåtill i to former kan det være vanske-
lig å oppdage for lekfolk. Den ene formen
kalles på folkemunne for Chihuahua-syken,
og er grei for den kan konstanteres i relativ
ung alder. Den andre formen er straks mye
verre å oppdage i tide, nettopp fordi ut -
bruddet ofte kommer seint. Hundene kan
være symptomfrie helt fram til 6-7 årsalde -
ren og da først oppserveres patellaluksa-
sjon på hunden. Fram til da har bikkja fun -
gert utmerket, men så oppstår tilfelle med
halthet på bakbein. Noen ganger bare ene,
men like gjerne begge beina. Hunden kan
plutselig bli halt eller skrike til i smerte.
Noen dager senere virker den helt fin igjen.
Dette er fordi i førsten kan patellaluksasjon
være kortvarig og kneskåla glir på plass av
seg sjøl om hunden strekker eller bøyer
bakbeinet. Etterhvert som hunden eldes og
fortsetter med slitet som trekkhund blir det
verre, men ikke alltid. Blir ikke hunden un -
dersøkt av en veterinær som påviser lidel -
sen får vi heller ikke svar på om vi snakker
om en tilfeldig skade eller en arvelig lidelse.

Dårlige vinkler i bakbena sammen med høy
innavlsgrad er årsaker som forsterker
muligheten for patellaluksasjon og som kan
bygge seg på over flere generasjoner. Men
her hersker stor usikkerhet da man bare
vet at lidelsen er arvelig, men arvbarheten
er dessverre dårlig kartlagt. Det kan an -
tagelig bety at innen samme slektslinje,
men med forskjellig seleksjon, kan man ha
to helt forskjellige symptomsbilder, selv om

lidelsen er med på lasset på begge steder.
De fleste er vel av den oppfatning at dette
ikke er noe problem på SH. Kansje har de
rett, eller kanskje tar de feil. Jeg vil ikke
komme med bastante påstander om dette,
det som imidlertid er helt klart og 100%
sant er at det i vinter ble påvist patel la -
luksasjon av relativ sterk grad på en SH.
Denne har beslektede individer med ster -
kere innavlsgrad (beregnet automatisk i
Dogwebb) en individet sjøl har. Den ble
brukt i avl og ble forelder til flere valpekull
mens den ennå var symptomfri. Den har
gått flere kjente lange løp, også som leder-
hund og var anerkjent som et bra individ.
Ingen av valpene fra det ene kullet har hittil
fått påvist patellaluksasjon og vil antagelig
ikke få det heller de neste 3-4 årene. De
øvrige valpene har ingen kjent statistikk,
heller ikke på forfedre, tanter eller onkler er
det foretatt vurderinger.

Da spør jeg alle SH eiere:

Hvor mange av dere kan med hånda på
hjertet garantere for at dere aldri har hatt
en gammel hund som har dratt litt på det
ene bakbeinet sånn innimellom på sine
gamle dager??? Hvor mange av dere igjen
kan garantere at dette ikke er patellaluksa-
sjon?????

Skal vi gå sammen med Frode Lingaas på
Veterinærinstituttet og kartlegge SH'ns
sanne helsetilstand? Da bør avlsrådet lese
om den nettbaserte helseundersøkelsen
som står omtalt på side 44 og 45 i Hunde-
sport nr. 01/10 og melde sin interesse. Så
må alle medlemmer stå sammen om dette
med en 100% innsats.

Lykke til.
Hilsen
Svein Erik Teslo

P.S. Vi stiller selvfølgelig opp

OOrrddeett   ff rr ii tt tt??
“Ordet fritt?” er lesernes egen side for innlegg, ris og ros. Navn og
adresse må oppgis, selv om navnet ikke skal brukes på trykk.
Huskybladet forbeholder seg retten til å kutte ned på manuskriptets
lengde og forkaste innlegg med useriøse personangrep
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Hamar hundekjørerfestival 2. - 3. januar 2010
Hamar Trekkhundklubb arrangerte

den årlige hundekjørerfestivalen på
Hamar Hundekjørerarena første helg i
januar. Dette var et Europa-cupløp, så
det kom flere utlendinger. Av 88 delta -
kere var det bare 18 med SH, 9 norske
og 9 utenlandske. Det er litt flaut at vi
ikke klarer å stille flere SH-spann på
startstreken her hjemme. I utlandet er
det ofte flere deltakere i klasse C (SH)
enn i klasse A, så dette er et særnorskt
fenomen at vi ikke kjører sprint eller
mellomdistanse med våre SH.

Nina Filander kjørte meget godt i LMD
klasse A med SH. Hun er på det svenske
landslaget i hundekjøring, i klasse C.

Den unge junioren Gitte Alhaug kjørte
også meget bra, og ville ha klart å plas -
sere seg godt i seniorklassen. (Hun ble
etter dette tatt ut til det norske landsla -
get i hundekjø ring, se egen artikkel.)

Dessverre ble det også i år et spann
som mistet sin eier underveis i løpet, et
6-spann i klasse A, så Hanne Sund, Lis-
beth Brax Olofsson og Viggo Jørgensen
i 6-spann klasse C fikk ødelagt en del av

løpet første dag. Det er andre året på rad
at Hanne uforskyldt får problemer, så vi
ønsker henne bedre lykke på hundekjø -
rerfestivalen til neste år.

Snørekjøring 1 hund 11-12 år, 5 km
(7 deltakere)
5. Pinja Korpela, Finland 13m 54s
6. Martine Rugsveen 14m 12s
7. Elida Rugsveen 17m 18s

Snørekjøring 1 hund Kvinner senior, 
8 km (10 deltakere)
9. Miia Tuovila, Finland 28m 12s

Snørekjøring 2 hunder Kvinner senior,
8 km (2 deltakere)
2. Unni Øygard 22m 13s

2-spann Junior 10-11 år, 5 km
(2 deltakere)
2. Andrine Bordvik Alhaug 28m 24s

2-spann Junior 12-15 år, 5 km  
(2 deltakere)
2. Jeanette Kristiansen 13m 51s

4-spann sprint Jr. Klasse A, 2 x 8 km 
(3 deltakere)
2. Gitte Bordvik Alhaug 45m 56s
3. Tanya Tuovila, Sverige 46m 17s

4-spann sprint Klasse C, 2 x 8 km 
(3 deltakere)
1. Sofia Ericson, Sverige 40m 48s
2. Daniel Larsson, Sverige 43m 07s
3. Jorg Baufeldt, Tyskland 52m 09s

6-spann sprint Klasse C, 2 x 12 km
(4 deltakere)
1. Lisbeth B. Olofsson, Sverige  1t 01m 51s
2. Line Løw 1t 02m 08s
3. Hanne Sund 1t 06m 01s

4-spann MD Klasse A, 2 x 24 km
(2 deltakere)
2. Keijo Korpela, Finland 2t 21m 58s

6-spann LMD Klasse A, 2 x 40 km
(8 deltakere)
5. Nina Filander, Sverige 4t 04m 34s

Elida Rugsveen med Ayu. Martine Rugsveen med Timon. Pinja Korpela med Nalle.

De tre jentene snørekjørte 5 km med hver sin hund i klasse 11-12 år. De startet tidlig om morgene så det var temmelig kaldt og det var ennå
ikke blitt ordentlig lyst.

Keijo Korpela starter andre dagen i 4-spann mellomdistanse, 24 km

Tekst og foto: Tora Kleven
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T. v.: Gitte Alhaug er kjempefornøyd med å nå
igjen Tanya Tuovila andre dagen, og kjører her
først i løypa. Det to jentene holdt deretter følge
helt til mål.

Over: Hanne Sund

T. v.: Line Løw

Unni Øygard i full fart, med dagens peneste smil.Miia Tuovilas hund ble uheldigvis skremt av fotografen, og
gjorde en kollbøtte i det den ville tverrsnu i løypa. 
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Gausdal 5-mila 27. desember 2009

Gausdal Maraton 9. - 10. januar 2010

Vikerfjelløpet 17. januar 2010

Å være handler på et 70km løp er ikke
rare greiene. Tidspunktet for avreise for å
rekke kjørermøtet var kanskje den tyng-
ste biten,- kl. fem om morgenen. En bitter-
søt trøst var kanskje at Marcos som kom
helt fra Rauland måtte reise klokka tre på
natta.

Det samme grå, flate lyset som hadde
preget mesteparten av desember og
januar holdt seg også denne helgen. Som
ivrig fotograf var det kanskje det som
bekymret meg mest,- ikke den tynne
sålen som løpet skulle gå på, og som
snart skulle forvandles til rein suk -
kermasse etter at de første kjørerne
hadde dratt av sted. Kuldeperioden som
hadde vedvart siden snøen lava ned i
romjula, gjorde løypeprepping vanskelig.

Vanning, kjørermøte, smøring av poter,
sokker og seler på. Vytok rykker av kro -
ken på baklina, Jack biter av nakkelina,
fikse, fikse…så er husbonden av gårde.

Det jeg liker så godt med Vikerfjell-løpet
er den avslappa atmosfæren, alle de ulike
spanna som drar av sted, og at løpsse-
songen for oss er i gang.

Etter diverse kopper kaffe og en
nostalgisk kopp med buljong, beveger jeg
meg ut i løypa for å fotografere innkoms -
ten. En ju nior imponerer med raskt løp på
tunge spor, så kommer de første seks
spanna. Ikke ivrig galopperende slik jeg
er vant til å oppleve de på Vikerfjell, men
travende i tung snø. TD Marianne står i
målområde og fotograferer kjørerne med

mobilkamera, siden
alle kommer inn med
et flott rimlag i hår og
på klesplagg.

Etter hvert kommer
span na som har kjørt
70km inn, ikke dekket
av fullt så mye rim,-
sparkefoten hadde
sør get for at det
hadde smelta før de
kom i mål. 

5-mila ble arrangert av Gausdal
Trekkhundklubb, og var som vanlig
sesongens første løp. Snøen lavet ned
i forkant av løpet, så hundene fikk en

stri tørn i all løssnøen. Det var to del-
takere med SH.

Åpen klasse (22 fullførte)
22. Sigmund Alhaug 4t 56m
Begrenset klasse, 8-sp (21 fullførte)
17. Marius Moholdt 4t 47m

Gausdal Maraton ble også arrangert
av Gausdal Trekkhundklubb. Start og
mål for helmaraton var Skeikampen i
Gausdal Nordfjell, mens halvmaraton
hadde mål ved Astridbekken. Helmara-

ton hadde 5 timers obligatorisk hvile.
Løpet ble arrangert i nydelig vær.

8-spann 200 km (13 deltakere)
8. Marius Moholdt 21t 05m
8-spann 100 km (3 deltakere) 
2. Steinar Bergheim 9t 09m

Vikerfjelløpet ble arrangert av Ringerike Trekkhundklubb,
og Kari Hope har skrevet kort om løpet: 

To SH-spann til start. Johanne Sundby og Ulf Hope.
Johanne i 8-spann og Ulf i åpen klasse, 70 km. P.g.a. kon-
stant kuldeperiode etter snøfallet i jula, gikk sålen i oppløs-
ning forholdsvis raskt. 

Allikevel, Vikerfjelløpet er et meget trivelig løp, - og kan

absolutt anbefales for førstegangskjørere. Det er flere dis-
tanser å velge imellom, også aldersbestemte klasser.

Åpen klasse Klasse A, 70 km (2 deltakere)
1. Ulf Hope.................................................................5t 19m 03s
8-spann Klasse A, 70 km (5 deltakere)
3. Johanne Sundby....................................................5t 20m 00s

Sukkersnø på Vikerfjell

Over: Johanne Sundbys spann (bildet er tatt med filter)
Under: Ulf Hope

Tekst og foto: Kari Hope



25Huskybladet

 
Hallingløpet 22. - 24. januar 2010

Hallingen Hundekjøyrarlag arrangerte sitt årlige løp på
Ranten Hotell i januar. 

Løypebeskrivelse i følge arrangøren: ”Løypa går i fra 900
til 1100 meters høyde i variert bjørkeskogsterreng og fjell-
terreng, i området mellom Tunhovd, Myking og Rødungen,
med Hallingskarvet majestetisk i bakgrunnen”.

I alt var det 68 som deltok på distansene/klassene som
var: 1 – 5 nordisk og 4 og 6-spann nome 40 km, 8-spann og
åpen klasse 80 km, og 8-spann og åpen klasse 160 km.

Åpen klasse, 160 km (19 deltakere)
11. Ulf Hope ...................................................................15t 19m
15. Trond Hansen ..........................................................15t 34m
Åpen klasse, 80 km (4 deltakere)
1. Tore Hunskår................................................................4t 46m
Begrenset klasse (8-spann), 80 km (5 deltakere)
2. Johanne Sundby ..........................................................6t 12m
5. Linda Anthonsen ..........................................................9t 32m
6-spann 40 km (16 deltakere)
15. Martin Degens............................................................2t 32m

Fredagskveld på Ranten høyfjellshotell
22. januar; 5 timer i bil, nydelig suppe på
hotellet,  kjørermøte, rigging av slede,
vanning av hunder og …start!

Tidlig i høst bestemte vi oss for å delta i
Hallingen åpen klasse for å sjekke ut
hvilke hunder som fungerte best med
tanke på Femund 400. (Ble dessverre
avlyst  pga. kennelhoste.)

Med 12 ivrige hunder og 18 andre delta -
kere klare til start bak meg, var det duket
for 16 mil gjennom flott terreng mellom
Hallingdal og Tunhovd. Det var første
start i åpen klasse for oss og jeg følte
meg ikke helt sikker på hva som var i
vente. Jeg tenkte på hvor deppa hundene
var på Vikerfjellløpet forrige helg når de
vassa mange kilometer i tung suk -
kersnø… Men
bort sett i fra at vi
tok feil spor etter
10 km, gikk det
greit!

På den første
runden gikk hun -
dene omtrent som
jeg har opplevd
på trening etter
jul. Det var godt å
se at de la seg i
den farta jeg had -
de forventet. Alle
hun dene unntatt
ringreven Runner
gjorde jobben sin
bra. Han trakk
godt under nor -
malt, så han fikk
plass i hunde-
kassa etter en hvil
på 4 timer før
runde nr. 2. I etter-

tid så vi at han hadde fått en rift i en trede-
pute, antakelig var det årsaken.

På den andre runden gikk farta i spannet
ned noe. Sporet var blitt litt løsere og
hundene var litt trøtte. Espen Borgersen i
8-spann klassen passerte meg med det
ultraraske spannet sitt omtrent halvveis
på runden, og Johanne Sundby holdt oss
med selskap i en periode, til hun fikk en
hund i sleden. Det virket som om det gikk
veldig sakte en stund, men da jeg sam -
menliknet tiden med runde 1 etterpå,
kunne jeg se at det ikke var så veldig stor
forskjell… Kanskje en noe trøtt hundekjø -
rer opplever tiden ulik i ulike stadier av
trøtthet? Litt sparking hjalp i hvert fall litt.

På de siste 10 km kjørte vi sammen med
Lasse Gjerde. Han hadde litt problemer

med en av hundene, men var blid og for-
nøyd. Han skal ha takk for at han dro oss
opp de siste bratte bakkene! (Han fikk en
lettøl for godt utført arbeid.) Han prata litt
med Raja og Luna som vi overtok fra han
i juni i år og det var morsomt å se at øra
retta seg opp og ha lene logra! I skiløypa
inn til mål kjørte vi sammen et par 4-
spann, bytta på ledel sen og klarte
jammen å lage skikkelig line krøll som det
tok litt tid å rette på. På de siste 3-4 km
fikk vi opp dampen litt og hun dene viste
ty de lig at de had de en god del mer å gå
på.

Konklusjonen når det gjaldt hvilke av hun -
dene som gikk best, var ikke lett etter
løpet. Faktisk var de av hundene jeg had -
de minst tro på før start, mye bedre enn
forventa!

Hallingen 2010
Av Ulf Hope

Martin Degens
på Hallingen.
Foto: Kari Hope 
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Nya Nordic Open i Åsarna, Sverige 16. - 17. januar 2010

Slede sprint 23. januar 2010 på Lygna skistadion

Svenska Polarhundklubben, avd
Nedre Norra arrangerer nå et nytt løp,
Nya Nordic Open i Åsarna. Dette løpet
var uttakningsløp for det svenske
landslaget, både for klasse A, B og C.
Derfor var det også stor deltakelse og
knallhard konkurranse særlig i klasse
C. Samtidig hadde det svenske lands-
laget i hundekjøring samling samme
helg.

For oss nordmenn er det morsomt å
delta i et løp der polarhundene faktisk er i
flertall. Av de 95 deltakere var det 37 i
klasse A, 11 i klasse B (alaskan mala -
mute, grønlandshund og samojed) og
hele 47 i klasse C (siberian husky). Det
ble konkurrert både i slede og nordisk,
pulk og snørekjøring, mellomdis tanse og
sprint, og selvfølgelig også med junior-
klasser. 

Viggo Jørgensen var eneste fra Norge
med SH, og han stilte på startstreken i
den største klassen, 4-spann sprint, der
det var hele 15 deltakere. Det ble spe n -
nende å se hvor han tilslutt havnet i og
med at det var flere ukjente kjørere.

Lørdags morgen var det iskaldt og - 25,
men oppe i åsen ved Gamla Kyrkan var
det ikke fullt så kaldt etter at sola hadde
tatt litt. Søndagen var det mildere, men
ikke sol. Alt var godt organisert, fra veteri -
nærkontroll til kameratmiddagen lørdags-
kvelden, og med faste parkeringsplasser
nær startområdet. Vi fikk faktisk også en
kort informasjon på kjørermøtet om hvor
langt de var kommet i arbeidet med
sammenslåingen av IFSS og WSA. På
sikt blir det da en organisasjon med felles
reglement, og med klasse A, B og C i alle
løp av internasjonalt format.

Vi kjørte 40 mil en vei (Hamar - Åsarna)
for å konkurrere, og det er litt i lengste
laget for underteg nede som er sjåfør og
handler. Løpet var ikke merittering for SH
denne gangen, men vil sannsynligvis bli
det på sikt siden det var så stor delta -
kelse. Og dette viser betydningen av å ha
egen C-klasse for å få opp interessen for
å delta også i sprintløp med SH. Vi kom -
mer nok etter i Norge også om noen år.

4-spann sprint Klasse C, 2 x 10 km
(15 deltakere)
6. Viggo Jørgensen 47m 50s

Tora Kleven

Nittedal Hundekjørerklubb arran -
gerte NM del 1 Nordisk stil + Slede
sprint 23. - 24. januar på Lygna Skista-
dion. 

Line Løw deltok med sine siberians i 6-
spannklassen, og her er hva hun har
skrevet fra løpet: 

NM-nordisk m/4-spann og 6-spann
sprint (ikke NM-status), 23.1.10 Lygna.

Hunder: Frya og Freia i led, Mel og
Snøgg i midten, Freke og Arnold i wheel. 

Kjørte 6-spann klassen; 10 km i ensom
majestet da jeg var eneste i klassen. Fikk
trent på å kjøre runder da løpet var lagt

opp med to runder a 5 km. Det gikk så
som så - men vi kom nå oss rundt. Le -
derne var ikke helt enige i at vi skulle ut
på en ny runde når vi var like ved mål...

6-spann sprint 10 km (1 deltaker)
1. Line Løw 32m 1s

NM sprint og mellomdistanse 13. - 14. februar 2010
Hamar Trekkhundklubb arrangerte

NM på Hamar Hundekjørerarena. Av 51
deltakere var det to med siberians,
Line Løw og Viggo Jørgensen som
begge kjørte 4-spann sprint i klasse A. 

Det vakte oppsikt da begge to plas -
serte seg meget bra første dagen.
Viggo lå på 6. plass, og Line på 8.
plass med 10 i klassen. Kulden gjorde
at hundene ikke ble alt for varme. 

Dagen etter var det væromslag, og
såvidt under null. Begge havnet da
lengre ned på resultatlista. 

Vi fikk i etterkant vite at der som det
hadde vært 4 med siberians så hadde
det blitt klasse C med norgesmes  t er -
tittel. Til neste år får vi ta høyde for det
og mobilisere flere siberianspann.

4-spann sprint Klasse A, 2 x 8 km
(10 deltakere)
8. Viggo Jørgensen 39m 28s
9. Line Løw 41m 08s Line Løw kommer i mål andre dagen. Foto: Tora Kleven
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Femundløpet 2010
F-400 77 startende - 24 brutt        Vinnertid: 2d 00t 27m 

Plass Navn Klubb/land Tid

Siberian Huskyspann:
Nr 19....Trond Hansen............OMTK....................2d 06t 12m
Nr 34....Nina Filander .............SPKH ....................2d 10t 40m
Nr 41....Agneta Hörnlund .......SPHK ....................2d 12t 29m
Nr 43....Marius Moholdt..........Skaunakjølen ........2d 14t 08m
Nr 46....Erik Martinez .............Frankrike ...............2d 19t 06m

Øvrige renrasede Polarhundspann:
Nr 49....Kristin Esseth ............SPHK (AM) ...........2d 21t 39m
Nr 51....Toril Hagen ................Valdres TK (AM)....3d 03t 03m
Nr 53....Håkan Nisula .............SPHK (Sam) .........4d 00t 54m

F-600 48 startende - 16 brutt        Vinnertid: 3d 03t 50m 

Plass Navn Klubb/land Tid

Siberian Huskyspann:
Nr 16....Karsten Grønås .........Amundsen DHK ....3d 15t 13m
Nr 28....Nisse Uppström.........Amundsen DHK ....4d 03t 26m
Nr 31....Catherine Mathis .......Frankrike ...............4d 22t 22m

Øvrige renrasede Polarhundspann:
Nr 32....Hendrik Stachnau......Tyskland (AM+Grl) 5d 01t 15m

Alle gratuleres med vel gjennomført løp! Trond Hansen og Karsten Grønås gjorde en imponerende
innsats og plasserte seg langt oppe på resultatlista på hhv F-400 og F-600.

Rørosløpet 6. - 7. februar 2010
Norsk Polarhundklubb avd Midt-

Norge arrangerte det tradisjonsrike
Rørosløpet som går fra Røros til Lang-
en Gjestegård i nordenden av Femun -
den, og retur dagen etter. Løypa går i
relativt flatt terreng i glissen fjellskog
og er 35 km en vei. Langen Gjestegård
er kjent for sin gode mat og trivelige
atmosfære, så mange løpere kommer

igjen år etter år. I år var det 36 delta -
kere fordelt på nordisk og sledeklas -
ser i klasse A, B og C, samt junior-
klasser.

Nordisk (1-4 hunder) Kl C, ca 2 x 40 km 
(2 deltakere)
1. Torgeir Volden 5t 32m 38s
2. Daniel Fellmann 6t 23m 37s

Slede 8-spann Kl C, ca 2 x 40 km
(2 deltakere)
1. Elin Torp 4t 16m 51s
2. Hågen Bjørgum 5t 27m 46s

Slede 6-spann Kl C, ca 2 x 40 km
(1 deltaker)
1. Ivar Hordnes 5t 30m 44s

Torgeir Volden (foran) og Elin Torp kommer i mål. Foto: Stig Torp
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Polarhundsmästerskapen i Särna 6. - 7. februar 2010

PolarDistans i Särna 2010

Svenska Polarhundklubben, avde -
ling Gävle-Dala, arrangerte svensk
polarhundmesterskap i sprint og mel -
lom distanse i Särna. Her var det stor
massemønstring av SH, og hard kon-
kurranse både om mesterskapstitte -
len og meritteringer for hundene. 

De to største klassene var 4-spann og
6-spann med henholdsvis 16 og 18
startende. Eneste norske deltakere var
Viggo Jørgensen i 4-spann og Tora Kle -
ven i snørekjøring med siberians, og
Petter Ringerike i 8-spann med alaskan
malamute. I tillegg var det tre danske og
tre tyske deltakere.

Sprintløypa var både kupert og
svingete, så alle 8-spannene med sibe -
rians trakk seg etter første dagen da de
mente løypa ikke var forsvarlig å kjøre.
Men Petter gjennomførte andre dagen
da hans malamuter holdt et litt roligere
tempo.

I snørekjørerklassen var Tora eneste
med siberian, men de to da mene i klasse
B kjørte fortere så hun bør nok legge seg
i trening!

4-spann sprint Klasse C, 2 x 10 km
(16 deltakere)
7. Viggo Jørgensen 1t 04m 15s

Snørekjøring 10 km Klasse C, 10 km
(1 deltaker)
1. Tora Kleven 46m 57s

Øverst:
Viggo Jørgensen, 4-spann
Nederst:
Tora Kleven i snørekjøring
Foto: Petter Hillborg

*/ Disqualified according to IFSS 19.2
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Svensk Polarhundklubbs rase -
klubber for SH og AM (derfor SHAM-
draget) arrangerte sitt årlige løp for
alle de fire polarrasene. Nornäs ligger
bare 75 km fra Trysil, så fire fra Hamar
dro over til dette trivelige løpet.

SHAM-draget har en ganske flat løype,
og egner seg derfor godt for nybegynn-
ere. Unge Gitte Alhaug deltok i 4-spann
junior og kom på andreplass i sin klasse.

Faren, Sigmund Alhaug skulle egentlig
kjøre begrenset klasse mellomdistanse,
men da det var få i klassen valgte Sig-
mund å gå over til åpen klasse.

Også her snørekjørte Tora Kleven som
eneste i sin klasse, og hadde derfor ingen
konkurrenter. Viggo Jørgensens hunder
var i toppslag så han kom på andreplass,
etter Marie Israelsson i 4-spann. Marie
reiste deretter rett ned til Oberwiesenthal
i Tyskland der hun skulle representere
Sverige i WSAs polarhundmesterskap.

4-spann junior, 2 x 10 km (5 deltakere)
2. Gitte Bordvik Alhaug 1t 16m 07s

MD Öppen, 2 x 50 km (4 deltakere)
3. Sigmund Alhaug 6t 27m 49s

4-spann sprint, 2 x 10 km (11 deltakere)
2. Viggo Jørgensen 53m 54s

Linkörning 10 km (1 deltaker)
1. Tora Kleven 48m 48s

SHAM-draget i Nornäs, Sverige 20. - 21. februar 2010

Over t. h.: Gitte Alhaug starter

Til høyre: Gitte i joggesko, det viser at
jenta har ambisjoner.

Under:
Sigmund Alhaug starter på 50 km

Foto: Tora Kleven
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Polarhundløpet 6. mars 2010

Prøve-VM / SOC på Hamar 5. - 7. mars 2010

Norsk Polarhundklubb sto for det
årlige Polarhundløpet for de fire polar-
hundrasene (klasse B og C) og Drev-
sjøløpet for klasse A. Distansene var
50 og 100 km. Polarhundløpet som
hadde både nordisk- og sledeklasser
hadde 22 deltakere, mens Drevsjølpet
hadde 40 deltakere i sledeklassene. 

Løpet er et fjelløp med start og mål på
Femundtunet. To deltakere stilte til start i
klasse C, begge i 8-spann. Mali Strøms-
våg hadde lånt noen hunder av Rune
Moen og Øyvind Sæter hadde lånt noen
hunder av Jon Inge Hørsandlien. Begge
debuterte i løp, så det er å håpe på at
dette ga mersmak.

8-spann Klasse C, 50 km (2 deltakere)
1. Mali Strømsvåg 3t 49m 40s
2. Øyvind Sæter 4t 03m 13s

Under: Øyvind Sæter Over: Mali Strømsvåg Foto: Rune Moen

I 2011 skal det arrangeres VM i hunde-
kjøring i Norge, og sprint 4- og 8- spann
arrangeres i Holmenkollen, og 6-spann,
åpen klasse samt mellomdistanse
arran geres på Hamar. Siden Holmen-
kollen er under omarbeiding ble hele
Prøve-VM arrangert på Hamar med
Hamar Trekkhundklubb som arrangør.

I og med at IFSS har inngått et samar-
beide med WSA besluttet IFSS at løpet
skulle arrangeres med klasse A, B og C.
Norges Hundekjørerforbund var ikke helt
enige siden vi ikke har tradisjon for det i

Norge, men på sikt vil det bli innført interna-
sjonale regler i Norge også. Av 76 i slede-
klassene var hele 25% renrasede polar-
hundspann, så det viser at det var beretti -
get. Til neste år vil vi sannsynligvis også få
kjørere med polarhundraser med på lands-
laget i Norge.

For at klubbens medlemmer skal få se
hvordan utenlandske SH-spann ser ut,
setter jeg inn en del bilder her. Det vi så var
pene SH med polare preg. (Jeg gjør opp-
merksom på at de mest ekstreme SH av
racinglinjer var ikke med i dette løpet.)

Arrangøren hadde værgudene på sin
side, og det var kjølig og et nydelig vær alle
tre dagene. Løypene var som vanlig gode,
og klubbhuset på Hamar hundekjørerarena
sydet av liv og prat på forskjellige språk. 

I 6-spann sprint kl C  var det 8 deltakere
fra 5 nasjoner, og det var utrolig morsomt å
se disse i aksjon, sammenligne, og se at
norske hunder ikke ligger tilbake for de
utenlandske, men som tidligere nevnt, de
mest ekstreme racing-SH var ikke med. 

Den mest langveisfarende var Peter
Dobbs fra New Zealand. Han hadde ikke

Tekst og foto: Tora Kleven
(SOC = Scandinavian Open Championship = nordisk mesterskap)
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med seg egne hunder, men var så heldig å få
låne hunder hos Øystein Martinsen og Frode
Bakke. At Peter likte det han fikk være med på
vistes godt, han smilte som en sol. Han mente
de norske hundene ville ha vunnet i bar-
marksløp i New Zealand.

4- og 8-spann sprint ble kjørt etter olympisk
modell, det vil si vanlig intervallstart dag 1, jakt -
start dag 2 (på samme måte som i langrenn),
og fellesstart siste dagen med kjø ring tre run der
i en kort løype. Om det var grun nen til at det
ikke var noen 8-spann vites ikke, men vi fikk se
hvordan det fungerte i 4-spannsklassen.

Første dagen gikk 4-spann som vanlig. Andre
dagen ble det et bikkjeleven av en annen ver -
den ute i løypene da klasse A star tet, tempera-
turen var meget høy og lydnivået likeså. (Und-
ertegnede lurer på om hundene har godt av
dette?) Siste dagen var det fellesstart, og her
gjaldt det å ha lært opp hundene til å gå flere
runder i samme løype. De som hadde trent på
dette hadde store fordeler. Noen deltakere
hadde kun meldt seg på på siste dagen for å
være med på fellesstarten, for å se hvordan det
fungerte. 

Det kunne virke som om polarhundene ikke
var like innstilt på å kjøre flere runder i samme
løype, for for hver runde sank tempoet litt.
Eneste norske deltaker med SH, Line Løw, ble
ganske svett etterhvert, og kastet lua på tredje
og siste runden. Men hun fikk med seg en nyt -
tig erfaring til VM i Holmenkollen til neste år. (Se
bilde av Line og 4-spannet på første side.)

Sammenlagtresultat for klasse C:
6-spann LMD 3 x 40 km (2 deltakere)
1. Riku Setälä, Finland 6t 04m 19s
2. Elin Torp, Norge 6t 26m 44s

6-spann sprint 3 x 12 km (8 deltakere)
1. Lisbeth B. Olofsson, Sverige          1t 12m 18s
2. Viggo Jørgensen, Norge                1t 14m 20s
3. Ylwa Malmberg, Sverige                1t 14m 27s
4. Ida Björk, Sverige                         1t 17m 04s
5. Mikael Bäckman, Finland              1t 17m 20s
6. Marc Pijnenburg, Nederland          1t 17m 37s
7. Gro Teslo, Norge                          1t 20m 57s
8. Peter Dobbs, New Zealand            1t 29m 16s

4-spann sprint junior 3 x 8 km
(2 deltakere)
1. Agnes Christofferson, Sverige           45m 34s
2. Gitte Alhaug, Norge 1t 00m 21s

Etter olympisk modell:
4-spann 2 x 8 km (4 deltakere)
1. Antti Mäkiaho, Finland 29m 04s
2. Sofia Ericsson, Sverige                     31m 38s
3. Teddy Kårwik, Sverige 32m 53s
4. Line Løw, Norge 34m 38s
Fellesstart 3 runder på 2,5 km (9 deltakere)
1. Antti Mäkiaho, Finland 17m 42s
2. Lisbeth B. Olofsson, Sverige             18m 17s
3. Sofia Ericsson, Sverige                     18m 28s
4. Mikael Bäckman, Finland                  20m 23s
5. Line Løw, Norge 21m 56s
6. Teddy Kårwik, Sverige 25m 07s
Klasse B og C var slått sammen, så de tre
span nene i klasse B kom naturlig nok sist.
Dette virket ganske urettferdig da det er stor
forskjell på hundene i klasse B og C.

Peter Dobbs fra New Zealand

Gro Teslo

Marc Pijnenburg fra Nederland

Mikael Bäckman fra Finland
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Viggo Jørgensen på andreplass

Junior Gitte Bordvik Alhaug Elin Torp, 6-spann mellomdistanse

Fra fellesstarten, Sofia Ericsson, Sverige
Vinnerspannet til Lisbeth Brax Olofsson fra Sverige



33Huskybladet

Prøve-VM nordisk
Samtidig med Prøve-VM i sledehundkjøring

ble det også arrangert Prøve-VM i nordisk,
med snørekjøring fredag, pulkklasse på lør-
dag, og kombinertstafetter på søndag. Til
neste år skal VM nordisk arrangeres i Holmen-
kollen. I nordisk deltok de fleste med vorste-
here og fuglehundblandinger, men en norsk
snørekjører med siberian var med, Tor Arne
Rugsveen med hunden Timon. Siden under-
tegnede sto ute i løypa fikk jeg ikke tatt noe
bilde av dem ute i løypa, men her er hund og
eier fotografert etter løpet. Timon er bare 15
måneder og ganske urutinert, men vil komme
ster kere etterhvert.

Unge Timon og eier Tor Arne Rugsveen

Rapport fra Stakeout WSA verdensmesterskapet i Oberwiesenthal
WSA hadde valgt den lille lands-
byen Oberwiesenthal som arran -
gør av verdensmesterskapet for
registrerte polarhunder helga 25.
- 28. februar. Stedet ligger i et
tsjek kisk og tidligere øst-tysk
alpin område, der i alle fall den
tyske sida var vesentlig renovert.

Reiseruta gikk med fly til Praha. Deretter
fortsatte vi sammen med Janne Nordlöf fra
Sverige i en såpekopp av en leiebil til
Oberwiesenthal. Leiebilen var utstyrt med

GPS, noe som var en historie for seg sjøl.
Men siden bilen var grei å snu ble det hele
tatt med godt humør.

Start og mål var lokalisert til skistadion som
lå bare 500 meter fra den tsjekkiske
grensa. Løypene var stort sett vanlige lang-
rennsløyper med bulker, kuler og alt hva
der tilhører. Oberwiesenthal lig ger
relativt høyt og området var rela-
tivt bra forsynt med snø. Det var
ytterst få plasser i løypa som var
bare og direkte farlige. Men det
hele fungerte bra, for de fleste

kjørte med hjelm.

IFSS dopingkontrol-
lag var for anled-
ningen utleid til
WSA. Vi ble inn-
losjert i små leilig-
heter med mu lighet
for selvhushold-
ning. Frokost var
inklu dert. Forplei -
nin gen vil jeg si var veldig
bra, vi kjøpte mesteparten av
maten på den lokale res -
tauranten til svært hyggelige
priser.

Torsdag morgen opprant med
tåke og duskeregn, jeg følte
en liten tvil, hvordan kom
dette til å bli? Men etter en
bedre frokost steg humøret
betraktelig og etter en liten
shopping down town bar det
av gårde for å finne start og
mål. Vi skulle jo også sjekke
opp dopingkontrollkontoret.
Det var masse reklame-
plakater som fortalte om VM,
men ikke en eneste antyd-

ning til hvor stadion var. Etter diverse bom-
skudd retur nerte vi til hotellet. Der fikk vi et
kart med en grei veibeskrivelse og nå fant
vi endelig fram. Stedet var allerede full-
stendig overfylt. Og med over 240 star -
tende så sier det seg sjøl at det trengs
plass når de fleste bor i bobi ler og cam -
pingvogner.

For ikke å snakke om denne kombinasjo -
nen her:

Vi fikk anvist hvor vi skulle være og klargjort
rommet før vi tok en tur rundt og kikket litt. 

Tekst og foto: Svein Erik Teslo

Jan Nordlöf i Oberwiesenthal                  Foto: Petter Hillborg

Parkeringsplassen i tåke og duskeregn.

En rååånecamper
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Det var mye å se på for en godt skjerma
nordboer, som denne for eksempel:

Fredag opprant med enda mer bløyte og nå
begynte jeg virkelig å bli bekymret.

Men som regel vil det helst gå bra og natt
til lørdag kom kuldegradene og klarværet.
Lørdag var for øvrig en riktig flott dag. 

Søndag var sånn midt i mellom, jeg tror vi
lar bildene tale for seg.

Oppsummering.
De fleste kjørerne kom selvfølgelig fra
Tyskland, men et par eksotiske deltagere
var det jo. For eksempel Peter Dobbs fra
New Zealand og Cindy Foggit fra Sør
Afrika.

Sånn på tampen må jeg nesten få lov til å
si at det sniker seg inn en liten tanke om at
det meste kan gå skeis bare ølteltet er stort
nok, og det kan jeg love dere det var.

Det er sikkert mange som savner bilder av
hunder i farta, men når fotografen og skri -
benten egentlig er kalt ut for å ta pisseprø -
ver lar dette seg vanskelig forene. De fleste
kjørerne som ble plukket ut til å avgi test av
hundene sine var for øvrig positivt innstilt
og veldig samarbeidsvillige. Med et par
unntak. Så sier vi ikke mer om det.

Summa summarum: Moro var det likevel.
Og med dette fortreffelige eksemplaret av
en ”eurohusky” sier jeg  takk for oppmerk-
somheten

Sees på Hamar til neste år!

Hilsen
Presten

Euro-husky

Vannpumpe

Cindy Foggit fra Sør-Afrika og Peter Dobbs
fra New Zealand.

Et lite glimt fra den franske leiren på lørdag.

Stage out torsdag
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Banorna i Oberwiesenthal
Banorna i Oberwiesenthal var mycket

krävande med enorm höjdskillnad. Från
startområdet på 1128 meter över havet bar
det lätt uppför de första 700 meterna för att
sedan börja slutta utför. Några kilometer in
på banan möter spåren varandra och de är
skiljda med ett nät i mitten en kortare
sträcka. Därefter bär det lätt uppför en kor -
tare bit kring 3,5 km för att åter löpa utför.
Här vänder spåren för 4 spannen (9,5 km).

Strax efter detta löper banorna parallellt
med varandra på samma spår enbart
avskiljt med ett grönt nät. Efter detta blir det
återigen en mycket lång utförslöpa ner mot
botten av en slalombacke vid 4,6 km och
runt ett hus där 12 km banan för 6-span nen
och de nordiska åkarna gör en 180° sväng
på ett fåtal meter runt själva huset. 

Banan för 8-spannen (18 km) svänger
90° runt huset och fortsätter ned för bergs-
sidan i en mycket lång backe för att vända
i botten och gå rakt upp igen för att ansluta
till samma spår som 6-spannsklassen vid
huset. Vid detta hus var det otroligt mycket
folk under tävlingsdagarna. Svängarna
kring huset blir det en uppförsbacke på
drygt 1 km. Detta innebär, att på 8-spanns-
banan fanns det backar som var längre än
3 km utan avbrott!!!! På toppen av den sist-
nämnda backen återkommer banan till den
del där den delar spår med banan i motsatt
riktning. Efter detta blir det ett flackare parti
med någon skarp kurva, där även 4-span -
nen ansluter men efter ca 500m börjar det
falla igen ner i en ravin med en skarp kurva
i botten och en lätt klättring ända fram till ca
800m före mål då banan börjar går i
serpentin uppför bergssidan. 

Det är korta raksträckor med skarpa kur-
vor hela vägen in mot målområdet. Inne på
själva skidstadion gör banan till sist en stor
U-sväng innan målgång. 

Tarja Pyykkö fra Sverige ble nr 8 av 40 deltakere i 6-spann sprint C.            

Vinner i 2-spann sprint C, Mateusz Surowka fra Polen.  (1 av 32)          Vinner i åpen klasse sprint C, Patrick Logeais fra Frankrike. (1 av 8)        

Polarhundmesterskapet i Oberwiesenthal i Tyskland
Tekst og foto: Petter Hillborg

Fick möjligheten följa med det Svenska landslaget
till WSA VM i Oberwiesenthal i sydöstra Tyskland
(vid Checkiska gränsen), som handler till Tarja
Pyykkö.

Jag bestämde mig för att provåka banan på skidor

dagen innan första start och fick upp leva den totala
utmattningen av att ta sig upp för en backe som inte
verkade ha något slut.

Här nedan finns en kort beskrivning av banorna för
sprintklasserna utom 5 km, om de går att beskriva!

Ylwa Malmberg fra Sverige ble nr 18 av 40 deltakere i 6-spann sprint C.        
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Höjdskillnaden från banans högsta till
lägsta punkt på 12 km banan, var 165
meter, men det totala antalet höjdmeter
som förarna fick klättra var långt över 200
höjdmeter. Noteras bör att vid det brantaste
partiet av 12 km banan var höjdskillnaden
på 1 km, 75 höjdmeter. Detta är bara höjd -
data från 12an. Jag åkte personligen, av
miss tag 18 km banan och skulle inte bli för-
vånad om den totala höjdskillnaden på
denna var närmare 400 meter. Måste dock
sända några ord av beundran till dem som 
körde medeldistans, för deras bana var
samma som 18 km banan med ett antal
avstickare upp och ned längs bergs-
sidorna, med backar man inte såg slutet
på! Att beskriva dessa banor på ett rättvist
sätt, är omöjligt, de måste upplevas!

Så till Tävlingen
Första dagen bjöd på riktigt dåligt väder

med regn, dimma och värme och det fak-
tum att vi inte fick någon parkeringsplats.
Efter lite småbråk med arrangörerna och
polisen fick vi till slut en plats. Tävlingen
gick bra men, det var nästan för varmt och
många hundar klarade inte detta. Mycket
publik var det och vissa hundar blev rädda,
men så farligt var det ju inte. Tarja skapade
riktigt kaos bland ”proffsen” då hon låg
femma efter dag ett. Ingen Svensk del-
tagare var tippad att vara top 15 i någon
slädklass med Siberian Husky 

Dag två bjöd på solsken och då kom
publiken, närmare bestämt ca 15 000
åskådare! Det var en cirkus och människor
överallt. Vi fick spärra av kring bilarna för
att undvika att de gick fram till hundarna.
När ett spann skulle till och ifrån Start och
målområdet, var det bara att skrika
”Achtung” och hoppas på att få en väg
igenom folkhavet. Banan kantades av
publik och på vissa ställen var det stora
klungor som hejade på de spann som
passerade. Denna dag var ännu varmare
och det var tufft för hundarna och några av
våra åkare tappade placeringar.

Dag tre. Något växlande väder, varmt
och fortfarande stora mängder åskådare.
Framför allt efter spåret denna dag. 

Guld och Silver
Glädjen var stor när Lisa Lindblom vann

pulka 2-spann C. Upplevelsen av detta VM
var nog mer än vad vi hade förväntat oss
och de som var med har nog lärt sig myc -
ket. Tävlingar på kontinenten är inte som
här i Skandinavien. Det är en folkfest precis
som skidskytte eller längd skid åkning. 

Det kom omtrent 15.000 tilskuere. Foto: Svein Erik Teslo

Maja Karlsson fra Sverige ble nr 4 av 13 deltakere i klassen damer snørekjøring C.

Gull til Lisa Lindblom fra Sverige i klassen pulk 2-spann C. 8 deltakere.

Bussene i området bar preg av det store arrangementet. Her er en lyseblå
VM-buss dekorert med WSA-logo og påskrift ”Schlittenhunde-Rennen.

Till sist ett stort grattis till Lisa Lind-
blom, Guld i pulka 2-spann C och
Ulrika Carlsson, Sil ver i lina C damer,
samt alla andra som gjorde fantast-
iska prestationer på grymma banor,
under för oss extrema förhållanden. 

Så satsa till nästa VM i Italien, så vi
får norska deltagare i annat än

antidoping:) Ett rykte säger att
banorna lär ska vara ännu brantare
där. 

Petter Hillborg
Syns i Italien 2012!!!!!! 
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Landslagssamling

Nå har jeg vært på
landslagssam ling. Det var
29.-31. januar, da vi sov
over på Gåsbu Hunde-
kjørerarena. Jeg visste
egentlig ikke at jeg var
med på Junior-landslaget
engang, så det kom som
en liten overraskelse. Det
ble en veldig hyggelig helg
der oppe. Det var sosialt
samvær, trening av hun -
der, og foredrag om dop-
ing av mennesker og hund.
De som var ansvarlige for
juniorer var Stig Mikkelsen
og Venke de Lange.

Fredag:
I dag begynner det kl. 18.00, så

vi har tid til å trene hundene. Jeg
drar derfor ut på en 8 km. Når jeg
kommer tilbake til stadioen seler
jeg av hundene og fôrer de. Da jeg
kommer inn var det bare jeg, og et
par andre som hadde kommet.
Jeg, og ven ninna mi Ingeborg
Ruud, ble sendt opp til det rommet
vi skulle sove i disse nettene.

Kl. 18.00 ble det pizza og drikke.

Lørdag:
I dag måtte jeg stå opp kl 07.00

for å lufte de fire hundene som jeg
hadde med. Jeg laget litt vanning,
og gikk ut for å lufte. Når jeg kom

inn igjen var klokka ca. 07.30, og
Ingeborg hadde endelig stått opp.
Da skjedde det ikke noe spesielt
før klokka var 08.00. Da var det
frokost. Etter frokosten var det tid
for trening. I dag ville jeg stå på
ski, så tok to og to hunder på en
liten 5 km. Når jeg kom inn igjen
var det foredrag om doping av
hund, og hva som gjøres for å
oppdage det, og hva som skjer på
prøvene (hva hunden og du som
eier må gjøre). Et par timer etter
det var hundene veldig opplagte
igjen, så tok alle fire med slede på
en 8 km. Da jeg kom inn igjen var
det mørkt, og tid for å fôre. Etter
fôring var det middag. Det var
laget et koldtbord med masse
forskjel lig god mat på.

Søndag:
I dag er det egentlig ikke så mye

som skal skje. Bare trening og å
pakke ut fra klubbhuset. Tok en 8
km. i dag også.

Dette var alt fra landslags-
samlinga.

Av: Gitte Bordvik Alhaug
Bilder: Gitte Bordvik Alhaug

Gitte Bordvik Alhaug, fyller 14 år i mars.        Foto: Tora Kleven

T.h.: 
Koldtbord med
masse forskjellig
god mat på.

Under: 
Gittes fire hun der,
Kaifas, Blade,
Lobota og Emira.
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Antall år med hundekjøring:
Vi kjøpte vår første siberian for ca. 10 år

siden. Begynte med snørekjøring, løpe- og
gåturer, utviklet seg til turkjøring med slede
for ca 6 år siden. Startet med løpskjøring
for ca 3 år siden.

Antall hunder:
For tiden har vi 20 hunder. To pensjonis -

ter, seks unghunder og 12 løpshunder.
Planlegger to valpekull våren 2010.

Hundebil:
Mitsubishi L200 med kasse som har

plass til 8 hunder, og en hundehenger med
plass til 20 hunder.

Sledetype:
Begge løpssledene er bygde sleder, dvs

ikke noe spesielt merke.

Meritter og hva slags løp dere trener for:
Har kjørt noe mellomdistanse, men sat -

ser mest på lengere løp nå. Har vært med
på Hallingen 160 km to ganger og Femund
400 to ganger. Best resultat kom i år med
19. plass på Femundløpet.

Hvor mange hunder i trening:
12 stk.

Favoritthund:
Trond har en favoritt i Tuva, en ung tispe

som er en liten og rask lederhund. Siv er
svak for den store kosebamsen Qayaq,
mens sønnen i huset liker Rohn den mest
sære av dem alle.

Østfold: Trond Hansen og Siv Nordal

Navn:
Trond Hansen og Siv Nordal

Bosted:
Varteig i Sarpsborg

Klubb:
Oslomarka trekkhundklubb

Intervjuet av Kari Solvang Hope
Foto: Trond Hansen og Siv Nordal

Trond og Sondre

Over: Siv Under: Oda

Tuva
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Viktige hunder:
Timmi: Fikk ham fra Tore Hunskår i 2008,

da vi trengte en lederhund. Han er en
suveren lederhund, flott personlighet, men
dessverre vært ute av trening siden Hal -
lingen i år. Suveren til å trene opp ung-
hunder, så vi skal ta noen behandlinger og
undersøkelser for å få ham i gang igjen.

Peggy: Er ikke så styrbar, men veldig
fokusert. Går forbi alt hun møter på, og har
gått som leder på alle løp de siste to årene.
Aldri sett henne utslitt.

Sussi: Den største lille energibunten vi
har vært borte i. Hun skulle tatt test for
hyper  aktivitet. Gått som leder på to Fe -
mund løp, og har enda ikke fylt 3 år.

Hvilke linjer kommer hundene deres
fra?

Vi har veldig mye svenske linjer, mest
stammer fra Fenrisulven.

Kan du fortelle litt om disse linjene:
Det er hunder som er enkle å ha med å

gjøre. De er sosiale, ikke kranglete og løps-
villige. De vi har avlet fram fra disse linjene
har vært fokusert og framoverretta, vi har
brukt alle som ledere. 

Hvorfor siberians?
Startet med at vi ville ha en turhund vi

kunne ha med oss i all slags vær, og når vi
ble bitt av den berømte «basillen», så ble
det til at vi holdt oss til rasen. Det er en snill,
godlynt rase som er flott å ha når man har
barn.

Trener dere hundene på sommeren, og i
tilfelle ja, hvordan?

Vi prøver å holde hundene i gang mest
mulig hele året. De blir trent når temperatur
og luftfuktighet tilsier at det er mulig. De får
leke og løpe i luftegården hver dag alle
sammen, bruker mye tid på det sosiale da.

Når starter dere for alvor med høsttre -
ningen?

Pleier som regel å starte tidlig i august,
trener da tidlig eller sent på dagen. Er så
mye som mulig på hytta i Sälen, der man
kan starte enda litt tidligere.

Hvordan arter en vanlig treningsuke i
desember seg?

Som regel å kjøre noen mil for å finne
snø. Prøver å få gjennomkjøringer på hel -
gene med flere 8-10 mils turer, og kjører
noen kortere turer på hverdagen på 3-5 mil.
Kommer litt an på jobbing.

Trener som regel 1000 km i desember.

Har dere noen langsiktige mål med
tanke på trening og avl?

Ønsket er å avle gode løpshunder. Vi
avler på de vi synes presterer best, som
har gode poter og en god apetitt. Fremtidig
mål er det lange Finmarksløpet om noen år.

Har dere en spesiell historie å fortelle
(fra et løp, om en spesiell hund, etc.)?

Vi hadde en god lederhund for noen år
siden, som vi har to avkom fra. Han het
Raspen, og var ekspert på å rømme. Han
kom seg løs fra kjetting, klatret over hunde-
gård, ut fra porten m m. Noen av turene
hans var på hytta. Der var han i hoved veien
opp på fjellet, så det kom på radioen at de
måtte se opp for en løs hund i veien. Han
måtte da hentes på politistasjonen, der han
satt bak skranken og fikk knekkebrød med
et smil om munnen.

Trener dere noe selv?
Bare den treningen man får ved å holde

på med det vi driver med, dessverre dårlig
tid til så mye mer. Begge har full jobb, og vi
har to barn. Trond har planer om trening til
våren/sommeren.

Viktige egenskaper dere ser etter når
dere avler?

Vi bruker de vi føler har bevist noe som
løpshunder. Det bør være lederhunder,
være fremoverretta og holde fokus uansett
hva som dukker opp. En klar fordel å avle
på de som er kontaktsøkende ovenfor oss.

De må selvfølgelig ikke vise aggresjon eller
være kranglete. Bør spise og drikke bra,
også når de har trent mye/gått langt.

Viktige egenskaper dere ser etter når
dere velger lederhunder?

Fremoverretta og lydhøre. Alle hundene
får prøve seg som ledere. Har ulike typer
lederhunder, avhengig av om det er opp-
kjørte løyper eller brøyting, som vi kan
rulere på.

Timmi Peggy

Sussi

I mål på Femundløpet 400 2010, på en flott 19. plass.
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Føler dere at dere avler etter standarden
for rasen?

Vi har vel hunder som er innenfor stan -
darden, men det viktigste for oss er at de
blir gode løpshunder og kan fremme rasen
på en positiv måte ved å yte sitt beste i løp.

Stiller dere ut hundene deres?
Har stilt ut noen valper, men er ikke så

veldig opptatt av dette.

Hva er viktig å tenke på med tanke på
med hensyn til helse og avl på SH? (HD,
øyelysing, gonoskopi, etc.)

Nå er det jo heldigvis lite sykdomsprob -
lemer på de linjene vi har, vi har i alle fall
ikke hørt om noe, så det blir å avle på indi -
vi der du vet kommer fra sunne løpslinjer.

Andre ting som er viktig å jobbe for,
eller å unngå når det gjelder rasen?

Det er viktig å avle på de beste løps-
hundene, som har prestert i løp eller
kommer fra en kennel som bruker hundene
sine aktivt. Da har man en mulighet til å
fremme rasen, slik at man kan konkurrere
mot alaskan huskiene.

Foringsrutiner, hva anser dere som vik -
tig, eller hva har dere god erfaring med?

Foringen består av tre ingredienser:
kjøttblanding, tørrfor og vann. I kjøttblan -

dingen blander vi slakteavfall/vom, kylling
og laks. Vi tilsetter vitaminer i maten. Hun -
dene får mat to ganger om dagen, tre
ganger den perioden det er mest trening.

Har dere hundene på kjetting eller i
gårder?

Har ti hundegårder, med tisper og han ner
på hver sin side med luftegård i midten.

Starten på Femundløpet 400 i 2010.

Fra Femundløpet 400 2010. Hvile på Tolga, like før avreise.
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Vi har jo for lengst innsett at vi bor i feil del
av landet for å drive med dette, men man
gjør så godt man kan. Det blir mange timer
og mil i bilen for å finne snø. Fra juletider
har vi jo heldigvis hatt snø på Østlandet
også, hurra.

Årets løpssesong startet med Hallingen
160 km, åpen klasse, som blir kjørt fra
Ranten hotell. Et hyggelig løp, som hele
familien var med på. Dette var Oda, 3
måneder sitt første løp, mens storebror på
6 nå er blitt dreven på disse reisene. I løpet
av de første 8 mila måtte Trond stoppe for
å hjelpe et spann som hadde fått realt
linesurr, også var de unge litt uerfarne tis -
pene som gikk foran ikke så begeistret for
å dra forbi åpen spann. Det ble litt langt
med så mange hunder, så det ble litt mye
surr. Gikk derfor ikke så bra som ønsket.
(Kommentar Siv: fikk en ganske misfor-
nøyd mann inn etter løpet på lørdag). Men,
trøstet oss med at dette ikke var hovedmå -
let for sesongen. Det var Femund 400.

Så var det dette med hvor mange hunder
man trenger å ha i trening for å ha et godt
8-spann, der må man ha en del. Børre, en
stor hannhund, flyttet hjem til Skiptvedt før
jul. Han klarte ikke å legge om til trav bra
nok. Bamse, en stor hannhund, ble skadet

ved juletider. Var inne og fikk pleie og kos
på julaften, men ute av trening og ikke
aktuell for F400. Timmi, en stor hannhund,
skadet på Hallingen, havnet i sleden på
slutten av løpet og har sett litt stiv og sliten
ut etterpå. Da hadde vi en ung hannhund
som reserve for Timmi, men han fikk litt
ømt håndledd etter Hallingen. Det var fire i
minus, og alle var hanner. Dro derfor til
Femundløpet med noe vi trodde ville bli et
litt svakt spann. Det besto av fem tisper;
Peggy, Sussi, Embla, Lille Troll og Frøya og
bare tre hanner; Qayaq, Frej og Rohn.
Tenkte at det for gå som det går, da vi hørte
det var tunge spor også er det jo noen
ganske tøffe fjelloverganger.

Trond så på hundene ganske tidlig i løpet
at dette så lovende ut, de så pigge ut og
tispene både jobbet og spiste bra. Fikk
skryt på veterinærsjekk hver gang vi hvilte
at hundene så pigge og fine ut, og det er jo
moro. 
Røros-Tufsingdal: En tøff etappe. Det var
dårlig med snø, stenete og humpete til
tider. Sterk motvind over hele Femunden.
Tufsingdal-Drevsjø: Gikk greit, litt vind
over den beryktede Kvernhushøgda men
ikke noe som ble problematisk.
Drevsjø-Søvollen: Skulle bare kjøre rett
gjennom på Drevsjø, men det var så bløte

spor så potesokkene til hundene var helt
isete. Måtte stoppe litt og bytte på de som
trengte sokker pga sprekker. Bra spor på
denne etappen, men vanvittig stigning mot
slutten av den. Hundene gikk veldig bra.
Søvollen-Tynset: Lettere etappe enn i fjor,
man kjørte ned i dalen. Men det var dårlig
løype med mye buskas og stener. Kjørte
rett gjennom på Tynset.
Tynset-Tolga: En vanvittig bakke på 1 km,
men det er jo en ganske kort etappe.
Tolga-Røros: Skikkelig herlig å kjøre
denne når det var lyst, da den går over tre
fjelloverganger og mye natur. Beste med
hele turen.

Hundene så fortsatt pigge og fine ut når de
kom i mål, og tispene var de som hadde
overbevist mest og vært flinkest til å spise.
Så feil kan man altså ta. Artig å kunne vise
at renrasa spann kan konkurrere med ah,
og kjøre inn til en 19. plass.

Kjempehyggelig med alle sms og hilsner på
hjemmesiden etter løpet, takker for det.

Det neste på programmet nå er Polar -
distans 300 km, åpen klasse. Dette går i
nærheten av hytta vår, så det kombinerer vi
med en tur dit. 

Vår sesong med langdistansekjøring
Av Trond Hansen og Siv Nordal 

Problemer med hund som ikke vil
spise, for eksempel på sjekkpunkt på
Lange Finnmark???? Dehydrerte bik -
kjer som kikker matleie ned i skåla si?
Bort skjemte feinsmeckere som ikke
liker tørrfor?

Her er løsningen. Man tager:
Et kilo medisterfarse
Et kilo okse eller svinelever 
(frossen disken)
Et kilo lakseskiver
Et kilo kylling
Et kilo plantemargarin
En pakke eller to med lettkokt ris
Nok vann

Kok det opp til suppe, evt løs klum per
med hurtigmikser. Ser ut som pizza-
fyll.... men:

Når kokt, fyll i plastposer som stenges med knute,
klap pes flate og legges lagvis i fryseren.

Når frosset, kast i bakken og en får flate fine
snacke bi ter til å ha i sleden.

En fulltreffer, har enda aldri sett en SH som ikke
smaker på dette. Mine sitter pal på kjøkkenet og føl -
ger proses sen og venter på smaksprøver.

Langdistanse ”snack” oppskrift
Av Johanne Sundby

Ole Dag Løvvolds hunder venter på noe godt.....
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A: Jeg vet jo at dere begge er fra Ås
kommune i Akershus. Relativt sentralt
og nære mer urbane områder. Nå sitter
dere her langt fra folk, ”mellom bakkar
og berg”, og hundegård fylt til randen
med 16 Siberian Husky, 1 Alaska Husky
og 1 Alaskan Malamute. Hvordan havnet
dere her?

S: Det er jo en ganske lang historie det
da, hvor skal vi begynne? Vi er nå relativt
ferske i Norsk Siberian Husky Klubb, men
vi har noen aktive år bak oss i Norsk Polar-
hundklubb før SH`n gjorde sitt inntog.
Første malamuten fikk vi vel i 1998…

E: Jeg har det meste skrevet ned i per -
mer, bilder og historier rundt den enkelte
hund. Ivrig de første årene, men nå har
iveren sunket i takt med økt hundeantall.
Første malamute i 1999 står det her.
Hundeholdet vårt har alltid vært godt plan-
lagt. Impulsive har vi aldri vært (latter).

S: Vi hadde 4 AM på det meste. Bodde i
byggefelt i Ås, men i 2002 flyttet vi til Mysen
i Østfold. Jeg drev Yamaha-butikken på

Ram stadløkka Auto, og gjennom salg og
reparasjoner av ATV og Fritz Dyckvogner
kom jeg i kontakt med hundekjørermiljøet
der nede, Kjetil Tangen, Anne Trøbråten og
Kjell Aadahl, og sist men ikke minst Øystein
Kristiansen og Hanne Sundt. 

A: Ja, dere startet faktisk med et SH
valpekull?

S: Ja, vi sonderte ”terrenget ”en periode
da vi bestemte oss for rasen Siberian
Husky. Dro blant annet på Vintersamling
ved Femunden i 2005 og snakket med ulike
folk i miljøet.

A: Jøss! Skal si dere er grundige. Vinter-
samling før dere hadde en eneste SH?

E: Ja, men det var vel strengt tatt ikke så
spesielt. Vi hadde i flere år før det deltatt på
Norsk Polarhundklubbs vintersamling sam -
me sted og vi var kjent med flere i SH mil-
jøet…

S: Senere samme år kom Øystein Kristi-
ansen innom Ramstadløkka Auto, med et

sjenerøst tilbud som vi takket ja til. Han
skulle sette valper på en av sine leder -
tisper, vi kunne komme hjem til ham og
velge hannhund. Valpene kunne vi be -
holde, eller selge, eller begge deler. Slik
gikk det til at Pip (Mooki av Tassibakke x
NLC`s Bjørne-Whity) ble parret med Børre
(Bror x Foxy) og vårt første SH kull, og med
det våre første SH, ble født i juni 2005.

A: Hvorfor akkurat Børre og Pip?
E: Pip var Øysteins favoritt og selvskre -

 ven. God leder gjennom mange år og fin -
nes enda på kennel Ulveheia. Det var en
tispe vi også likte godt, sosial og omgjenge-
lig. Børre, av samme kaliber, kraftfull hann-
hund, sosial og fredelig i omgangen med
både to og firbente.

S: Det har vært fokus hos oss å avle på
individer som kan omgås mennesker og
hunder på en god måte. Vi vil ha sosiale og
trivelige hunder som ikke gjemmer seg når
det kommer folk, eller stadig ypper til slåss-
kamp med andre hunder.

A: Hvordan gikk det med dette kullet
da?

S: Vi plukket ut to tisper og en hanne,
resten ble solgt. Shana, Pia og Doffen ble
derfor våre tre første Siberian Husky og Pip
flyttet tilbake til Øystein når jobben med
valpene var gjort.

Tett på: Stig og Elin Torp – Bergimellom kennel,
.......og fjernt fra, men allikevel: Sally og Sheril Leich -  Forstal kennel, England
Tekst og foto (der ikke annet er oppgitt) Anne-Katrine Kroken

”Hallo, Anka her…. skulle vi tatt til høyre ved cam -
pingen?”  (Latter) ”Er det mulig? Ja til høyre ved cam -
pingen…” ”…Uff da må vi snu…”

Ja vi har vært her før, ja vi kjører alltid feil, og ja dette
er et velkjent refreng når hundekjørervenner og be -
kjente skal be søkes. Campingen ligger ved Rokosjøen
og enda noen kilometer, oppover, oppover, til venstre
ved melkerampa, hvilken var det igjen? Nei ikke den
melkerampa, det gikk ikke ned over, hmmm… Oj er vi
rett nå, kjenner du igjen dette huset? Gjennom grinder
og over ferister og DER er det!! Dette hus ker vi til neste
gang eller hva?

Vi er på Hedmarken, nærmere bestemt Løten kom-

mune hos Stig og Elin Torp og Bergimellom kennel. Stig
eller ”Mr.Gad get” blant venner, lever opp til navnet og
driver Hundekjørerbutikken i Elverum. Elin er konditor,
lager verdens beste kaker og tref fes på Fattigmann,
også i Elverum. I tillegg utdanner hun seg innen hunde-
massasje. Det skulle ligge til rette for hund i fokus både
i fritid og arbeid hos herr og fru Torp.

Vi skal kombinere hundekjøring i praksis og teori, god
mat og drikke og ”tett på redaksjonen” foretar det
kunst stykke det er å intervjue om både det ene og det
andre mellom slagene. Først og fremst om livet berg-i-
mellom, men vi vender også fokus mot England og
Fors tal kennel.

Shana
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A: Hvor ble det av malamutene?
E: Den ene går nå ute i hundegården her,

8 år gamle Themba. Hun deler gård med
Alaska Huskyen Fargo som er 13 år. Fargo
kom til oss fra Kjetil Tangen og har vært
uvurderlig i opplæringen av ledere. Nå er
han gammel og stiv stakkar. 1 AM ble avli -
vet pga gemytt, 1 gammel AM dame avli vet
i fjor pga alder og 1 omplassert.

A: I følge permene har det vært nærmest
årlig påfyll av hunder til kennelen. Etter
Fargo kom Millan av Vargevass og tis -
pen Nulata, begge overtatt som voksne
fra Petter og Toril Ringerike - Trap Line
kennel. Og videre?

S: Ja og så dro vi til Gol og hentet en
voksen hann, Bruno hos Tore Hunskår.
Dette var høsten 2006. Med det hadde vi
brått et spann å kjøre med.

A: Og så ble det noen konkurranser
etter hvert?

S: Ja, første terminfesta løp var Gausdal
5-mila, 3 juledag i 2006. Hundene var syke
så det ble mange stopp underveis og plas -
se ring blant de siste i begrensa klasse.

A: Hvilket løp er dere mest fornøyd med
så langt?

S: Hmmmm….

A: Hva med Hamar hundekjørerfestival i
2009, der vant du jo mellomdistansen i
klasse C? Eller?

S: Jo med ca 20 km/t i snitt på 55 km så
er det vel det raskeste vi har kjørt, men den
morsomste opplevelsen var vårt første

Huskyløp (2x 50 km) i 2007. 6-spannet jeg
da kjørte kom inn til annen beste tid av
samtlige spann på distansen. Ble oppriktig
overrasket og glad over hundenes innsats.

De som følger med på resultatlistene har
vel, som jeg, observert at både Stig og Elin
kjører løp, og de kjører bra. I fjor var det
duket for langdistansedebut, men dess -
verre brøt Stig Femunden 400 etter snaut
halvgått løp.

A: Hva skjedde?
S: Femunden 400 var en nyttig erfaring.

Jeg fikk virkelig sett hvilke hunder som
holder i det lange løp, og hvilke som men -
talt, anatomisk eller begge deler ikke er
egnet. Jeg valgte å bryte da jeg rett og slett
hadde for få hunder som ville ha fullført
med stil. Det var et slit, men frister til gjen-
tagelse.

A: Noen hunder utmerket seg tydeligvis,
for så ble det nytt valpekull i 2009?

E: Vi hadde først et kull i 2008. Da ble
Shana (Pip x Børre) paret med Vargteams
Zordo (Vargteams Shee x Vargteams Varg-
tass).

A: Uff, ja og det ble ikke fritt for drama -
tikk?

E: Nei, 5 av 7 valper døde mellom hen -
dene våre, forårsaket av magevirus. 2
klarte seg heldigvis og Dennis og Cudo ser
pr. i dag svært så lovende ut…

S: …det vil si fullstendig gærne i selen…
Skal bli gøy og følge de videre!

A: Men, tilbake til tiden etter Femunden
og valg av foreldredyr til neste kull…?

S: Vi hentet Nicki (Juni x Fenrisulvens
Breke ”Bronco”) som valp hos Tore
Hunskår i Gol i 2007. Ei tispe med ekstremt

Pia

Doffen Elin i Huskyløpet på Grimsbu 2009 Foto: Kari Hope

Cudo

Nicki
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mye energi og håndtere, men snill og
omgjengelig og ikke minst en god trekk-
hund så langt. Fremadretta og ivrig og den
som utmerket seg som en av de beste de
200 km vi kjørte av Femundløpet i 2009. Vi
ønsket å videreføre dette og valget falt der-
for på henne. Doffen (Pip x Børre) er en
annen hund som har utmerket seg de
årene vi har drevet med dette og han holdt
godt distansen vi kjørte under Femunden.
Derfor disse to…

Resultatet er godt synlig i hundegården hos
Bergimellom. 5 av 6 valper ble igjen, 1
solgt, 3 hanner og 2 tisper jumper derfor
rundt i hundegården og skal sørge for god
rekruttering i årene fremover…

A: Jeg har skjønt at dere satser, og det
på løp, men er det sprint, mellom- eller
langdistanse som er fremtidig mål?

S: Må vel si mellom- og langdistanse. Det
er det som tiltrekker mest.

A: Hva er det med langdistanse som til-
trekker, høres ut som et slit spør du
meg?
S: Det føltes som å balansere på en
knivsegg og alt kunne tippe den ene eller
andre veien. Mye skal stemme og mye kan
gå galt. Langdistanse krever mye av både
hunder og kjører og ikke minst opplevelsen
man får med hundene, samspillet og kunn-
skapen om hver enkelt hund gjennom å se
de i aksjon over tid. Jeg rett og slett bare
likte konseptet, å være veldig lenge ute på
tur med hundene. 

Vi kjører hund, rett fra døra hos Ber-
gimellom. Flott trase, gjennom skog og
over langstrakte myrer. Minner om løypene
hjemme. Det er det perfekte hundekjører-
sted.

Hvordan kom dere over dette stedet?
Det skal nå litt til å kjøre tilfeldig forbi
her….

S: Vi leide ei koie av Løten allmenning og
på den måten ble vi kjent i områdene her.
Var egentlig og så på et småbruk ikke langt
unna som var til salgs, men som brått bare
var til leie. Eieren fortalte da om stedet vi
bor på og at det var til salgs. Kjell Aadahl og

Øystein Kristiansen (begge håndtverkere)
var med for å vurdere, og hadde det ikke
vært for at de så muligheter der vi så skrot
og kaos, hadde vi nok aldri endt opp her…

A: Videre avlsplaner? Dere har jo vært i
det ”store” utland og både importert og
sondert terrenget, fortell!

S: Vi importerte en tispe fra Sverige i juni
2008. Den gang 8 måneder gamle Vox
Celesta`s Balalaika (Vox Celesta`s Lem-
mon Lime x Sibersongs Kamots). Det var
vel først og fremst farssiden, Sibersong`s
Kamots (North Wapiti`s Lincoln at Kelim x
Blizzard Run Sibersongs Kadee) som
gjorde henne interessant. Linjer fra gode
mellom- og langdistansekenneler i USA og
Canada. Balalaika er enda en ung hund,
men så langt ser det lovende ut. 

E: En forsiktig tispe, men som nå har fått
god sosial trening gjennom å være mitt
følge på hundemassasjeutdanning. Hun er
med meg på toget og blir håndtert mye.

A: Dere var på seminar i Sverige, holdt
av Karsten Grønås og Christen Rose-
Anderssen sommeren 2009. Et slags
vekkelsesmøte som resulterte i en tur til
England… eller?

S: He-he… Vekkelse og vekkelse, men vi
lærte utrolig mye, både SH historie og ikke
minst anatomi og funksjon hos hund. Vi er
blitt bedre på å vurdere hundene anatomisk
og se viktigheten av en godt balansert
kropp. Det var Rose-Anderssen som satte
oss på sporet av England…

A: Hva har de i England som vi ikke har
i Norge da?

S: Vi tenker vel først og fremst nytt blod.
Det importeres noen hunder fra utlandet til
Norge, men lite i forhold til tidligere år.
Mange av hundene i kennelen vår i dag har
felles avstamning og det kunne være
spennende og se om en ”outbreed” kan
bidra til noe positivt. Vi kontaktet Forstal

kennel ved Sally og Sheril Leich og fikk en
hjertelig velkomst da vi dro over på besøk i
oktober 2009.

A: Hvorfor akkurat denne kennelen?
S: Først og fremst et tips fra Rose-

Anderssen, men Forstal er en tradisjonsrik
kennel i England som utpeker seg med sitt
fokus på funksjonelle, hardtgående og
løpsvillige hunder. Vi opplevde dagens
kenneleiere som svært kunnskapsrike og
erfarne med siberian som rase. Vi likte rett
og slett det vi så.

A: Og hva så dere?
E: Vi så det flotteste kennelanlegget vi

noensinne har sett. Vi så 19 siberians
sammen i en flokk, sosiale og harmoniske,
ikke et knurr, ikke en bust.

S: Vi så veldig typelike hunder, det sam -
me så vi forøvrig på Vargevass kennel
under seminaret som tidligere er nevnt.

Begge forteller videre og viser bilder og
film fra Forstal kennel. Jeg liker også det
jeg ser. Godt bygde hunder, som mot alle
odds (avlet og kjørt i Engelsk klima…) har
bevart god polar pels og ellers polart utse-
ende.

Nicki-Doffen-valp

Forstal kennel Foto: Forstal/Elin og Stig

Forstals Mednek Foto: Forstal/Elin og Stig
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A: Hva mer kan dere fortelle?
E: Det var Sally og Sherils foreldre som

importerte noen av de første siberians fra
USA til England i 1969. To ubeslektede
individer Ilya og Douschka av Northwood,
som disse het, dannet grunnlaget for For-
stal kennel. Trening av hundene foregikk
på egne anviste steder der hundekjørerne i
området møttes når temperaturen tillot det.
Vi var med en tidlig morgentime og fikk
erfare en ”eksplosjon” av noen hunder.

S: Jeg kan vel med hånden på hjertet si
at jeg aldri har kjørt så fort med siberians
noen gang. De var fascinerende løpsvillige.
Typelikheten gjorde spannet veldig rytmisk
og harmonisk.

A:Men, nå har dere sagt at dere vil satse
på mellom- og langdistanse. Jeg får ikke
fascinasjonen for eksplosive sprint-
hunder til å stemme overens med dette?

S: He-he…  Vi er ydmyke nok til å inn-
rømme at dette kan ende opp med in gen -
ting, men håper og tror at det kan bidra til
økt løpslyst og ikke minst anatomisk gode
hunder, og gjennom det funksjonelle hun -
der.

A: Har dere gjort noen avtaler med For-
stal?

S: De selger aldri voksne hunder, så det
er uaktuelt. Vi holder kontakten og vurderer
fortløpende i forhold til hvilke kull som plan-
legges. Vi har ikke hastverk, men er inte -
ressert i å opprettholde kontakten. Sally og
Sheril synes det hadde vært moro å få
prøvd ut avkom på snø og over lengre dis-
tanser.

A: Ja for det er vel her risken ligger.
Hundene har i generasjoner gått fort og
kort og kun på grus, men dette er vel
ikke nye tanker for dere?

S: Nei, så absolutt ikke. Det er jo selv-
følgelig det som gjør det spennende….

A: Har dere tenkt kjønn på den eventu-
elle valpen eller avkom etter noen spesi-
elle hunder?

E: Vi tenker først og fremst en hannvalp.
Slår det til og blir en god hund, så kan jo
andre også få nytte av det. Vi kjenner jo
ikke hundene på kennelen inngående, men
har fått beskrevet Forstal`s Xaros (Chukchi
Surgut of Sepp-Alta x Forstal`s Ylyscha) nå
avdød, men tidligere en av kennelens
beste ledere hva fart og løpsvilje angår.
Linjeavl på ham kunne jo derfor vært inter-
essant. Det skal også være frosset ned
sæd etter Xaros. Forstal`s Palka er en av
dagens hovedledere.

”Tett på redaksjonen” tillater seg å hen-
vise videre undring og spørsmål vedrø -
rende Kennel Forstal til Stig og Elin. Per-
sonlig rotet jeg meg så langt inn i engelske
kennelsider, engelsk SH-historie, stamtav -
ler på internett at Ilya, Douschca, Xaros og
alle de andre vanskelige navnene flyttet inn
i hundegården her på Næroset i løpet av
natten. Jeg drev rett og slett Forstal kennel
der en natt!!

På Løten er besøket over og vi vender
nesen mot nordligere trakter av Hedmar -
ken og jeg sitter i bilen og følger med på
veien, for neste gang Bergimellom skal
besøkes kjører vi rett på!

Nettadresser for interesserte:
Kennel Bergimellom:
http://home.online.no/~elini-
to/index.cfm
Kennel Forstal:
http://www.huskyrides.co.uk/index.html

Forstals Palka Foto: Forstal/Elin og Stig

Forstals Xaros

Til venstre: 
Elin i Rørosløpet 2010 Foto: Stig Torp
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Liten kennel – få hunder? 
Men likevel ambisjoner om å
trene? 
Eller du har to –tre unghunder
som du vil lære litt løypeskikk?
Da er det ikke alltid lett å bruke 4-
hjuls doning eller ATV eller stor
slede og kjøre mange mil.
Nå finnes det mange morsomme
alternativer for de som vil kjører
fort, lett og med få hunder. 

Det finske firmaet Kickbike
(http://www.kickbike.com/) har spesiali -
sert seg på to ting som egentlig ikke er
ment for hundekjøring, men som mange
kjørere likevel har merket seg. Det ene er
en sparkesykkel med et stort og et lite hjul
som gir god stabilitet. Noen forhandlere har
dessuten tilpasset en myk stang ut fra for-
hjulet som holder trekklina borte fra hjulet,
eller man kan kjøpe en slags antenne som
har samme effekt, litt svingbar, men holder
tau unna nav og brems. De som vanligvis
sykler med tråsykkel og bruker ”Springer”
eller bare fester snora i hjulet vet at sykling
med bikkjer er litt Kamikaze, fordi det ofte
går fortere enn man har lyst til, bremsene
svikter, eller man får styre og stang i magen
og brystet ved bråstopp. På sparkesykkel
er det lettere å hoppe av og stå på bakken
uten å bli skadet, men jeg anbeflaer likevel
hjelm og hansker. Ikke at det er lurt å hop -
pe av alltid, jeg hoppet av en gang jeg had -
de to unghunder og mora foran på en fjell-
vei, fordi det kom en bil forbi. Skulle løse en
liten floke – og vips var bikkjene og sykke -
len alene på vei nedover dalen uten
meg…. det gikk bra, de stoppet for å drik -
ke, og sykkelen tålte det ganske bra. Tre
hun der er i overkant dersom de er sterke.

Firmaet har også lansert en moderne
utgave av den gamle gode norske spark-
støttingen, denne gangen av aluminium
(lett, lett) og ikke med sete. Den heter
Kickspark. Den leveres med vanlige
spark meier for bruk på ustrødd men måkt
vei eller vann med is på, og med plastski av
to bredder, der jeg bare har forsøkt de bre -
deste. De bankes på og festes med strips.
Det er lurt å feste seg selv til sparken, og
det er litt plunder med skutermatte…. disse
sparkene har jo ikke brems, slik sleder har.
Jeg har laget en myk matte av en gammel
golvmatte fra baksetet på en bil. Det er
egentlig ganske bra. Den ligger permanent
oppå meiene. Det kommer en matte med
sparken, men den må foreløpig importeres
fra Sveits, og det er dyrt. Noen av importø -
rene har montert en vanlig skutermatte på

sparken, og det er visst greit
unntatt når matta kommer
under meiene. Jeg har kjørt
med to og tre hunder og det
går bra dersom det er måkt
vei eller løype. I ubrøyta spor
er det ikke så lett å få retning
på sparken. Den er mye let -
tere enn slede, og noen av de
jeg kjenner som har kjørt
med mer enn tre har fått noen
blåmerker her og der. Fort
går det i alle fall. Og sparken
er utrolig lett å ta med seg, for
den kan legges sammen.

Snørekjøring på ski er selv-
sagt et alternativ. Selv liker
jeg lette fjellski med litt
metall kan ter under (3/4 kan -
ter) men vet at mange mener
det er farlig for bikkjene fordi
man kan kutte opp potene
deres. Jeg synes likevel jeg
kan bremse mye bedre med disse, men jeg
er en temmelig habil skiløper……. og kjø rer
med to til fire hunder. Liker noenlunde stive
støvler også, skiteknikken er en del anner -
ledes med hun der foran, bl.a. kan jeg
skøyte mer oppover. Et poeng er å ha sta -
ver av den gamle typen. De nye langrenns-
stavene sine feste anordninger rundt hånd -
leddene gjør det umulig å la stavene dingle
mens man ord ner noe med liner og seler.
Staver som blir liggende igjen i snøen
mens menneske, bikkjer og ski farer videre
er ikke lurt…….

Et problem er hva man skal lære hundene.
Jeg liker at de går til høyre i sporet for å
ikke komme i veien for møtende skiløpere.
Da tråkker de i løypa, og ikke alle liker det.
Går man i midten, som også er et alternativ,
kan man måtte passe noe bedre på. Jeg
liker å lære bikkjene å løpe bak meg til
høyre i nedoverbakker. De fleste kan lære
det dersom man er litt konsekvent. En
knute eller to på trekktauet gjør det lettere
å hale inn bikkjene med glatte votter der-
som man må det. 

Liten kennel – få hunder? Men likevel ambisjoner om å trene?

Kickbike og kickspark er løsningen!
Av Johanne Sundby

Tre forventningsfulle valper skal ut på sykkeltur.

Kickspark - et hendig treningsverktøy for en til tre hunder.
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1. januar
Hei!

Spock har vært med til Flatanger i jula. Det har vært trimtu -
rer til fjella omkring omtrent hver dag. En dag var vi inne i Stein-
vikmarka, da gikk han uten kløv, og svinset foran oss. Da vi
kom ned til Steinvika, var det ingen hund der. Etter å ha ventet
litt, gikk jeg opp i marka igjen. Jeg sto slik at jeg så ned i Foss -
vika. Etter ei stund kom en elg løpende, og ca. 50 m bak kom
ei bikkje. Et kort plystresignal på 350 m var nok til at han løp
(eller krøp) opp til meg, da hadde han vært i los i en time! Han
var helt utslitt, og blødde fra snuten, hadde sannsynligvis vært
litt for nær elgklauvene! Han haltet litt, og peip når han reiste
seg. Men morgenen etter var han like sprek!

2. januar
Spock løp ca. 50 m bak elgen, eller kanskje litt mer, elgen

stoppet litt før den krysset elva. Og Spock holdt kjeft, og det er
viktig, det er forbudt med ”på sporet halsende” hund på elgjakt.
Hvorvidt han hadde loset på dyrene når/hvis de sto stille, vet
jeg ikke. Han bjeffer kun på andre hanhunder (ingen vakthund,
nei). Jeg vet ikke om en kan stille med SH på løshundprøve,
det var jo forbeholdt ”elghundrasene” før. Men i løpet av de
siste 30 åra har jo Øst- og Vest-sibirsk laika blitt medregnet
som ”elghunder”, så kanskje det er håp for SH også!

Fram mot elgjakta skal jeg rigge meg med en hundepeiler
(Garmin Astro), så får jeg i alle fall vite hvor Spock befinner
seg. Han går jo ikke mer enn 50 m foran meg, hvis det ikke er
noe interessant (rådyr og elg, sau er han heldigvis ikke inter-
essert i) foran oss i terrenget. 

”Når vårsol i bakkane blenkjer” blir det nok trening med blod-
spor igjen, får tro han har mer sans for det nå som han har vært
med på felling og slakting av elg. 

Kjell Arne Larsen

Nyttårshilsen fra Spock - elghund!
Mail fra Kjell Arne Larsen til Johanne Sundby
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Endelig på snø!!

Hege og Øystein 
Martinsen har sendt 
dette søte bidraget 
til Huskybladet........

Med sin splitter nye hunde-
slede er Nora Indiane (4 år)
klar for å ta med lillesøster
Emma Kristine (2 år) ut på
deres første tur.
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Dan Ditlefsen og Mali Strømsvåg
siberians@live.no

http://ditlefsen.webs.com

Larry og Astrid

Berntsen

Tlf: 920 15 822

E-post:

larry.berntsen@c2i.net

Kennel Ulveblikk - Siberian Husky - Saarlos Wolfhond
Renathe og Marius Moholdt, Trondheim Hjemmeside: www.ulveblikk.com
Telefon: 45 67 30 34 / 988 98 855 E-post: post@ulveblikk.com

Finnsibir huskykennelFinnsibir huskykennel

Keijo Korpela
www.finnsibir.com
Post@finnsibir.com

Tlf: 95824344
2647 Sør-Fron

Hundemassasje, hunde   kjøring og oppdrett av Siberian husky

KENNELANNONSER
kr. 250,- pr år for
klubbens medlemmer.

Her er det plass til
flere annonser!!!

ANNONSER

- ALT I HUNDEUTSTYR
Produksjon/reparasjon av hundeutstyr.

Råd og veiledning i stell og bruk av hund.

Oppdrett av Siberian Husky

Adresse: Smalvollveien 44, 0667 Oslo
Tlf. 22 64 43 00

Åpningstider: Mandag - fredag: 10-18
Lørdag: 10-16

Innehaver: Hans Christian Ørjestad
Trolldalsvn. 44, 0672 Oslo

Tlf.: 22 26 60 62 - Mob. 907 53 866

Svenska Polarhundklubben har en mor-
som statistikk liggende på sine hjemmesi -
der. Det er en ”10 på topp” oversikt over
hvor mange hunder det er av hver enkelt
hunde rase inkludert ”blandras” i alle lan -
dets kommuner. Alle hunder i Sverige
registreres, også blandingshunder. Siden
jeg elsker statistikker så måtte jeg bare
lese gjennom den. Den viser at det er flest
siberian huskies registrert i Strömsund
kommune. Der eier 23 personer 138 siberi-
ans. Rett sør for Strömsund ligger Krokom
kommune med 105 siberians fordelt på 30
eiere, og der holder kennel Vargevass til. 

På Hamar hundekjørerfestival deltok 18
av 88 med SH, og av dem var  9 utlendin -
ger. Bare 9 norske SH-deltakere er for dår-
lig. Hvorfor er det så få som kjø rer sprint i
Norge? Er holdningen blant SH-eiere at
sprint ikke er vik tig? Jeg bare lurer.

Etterlysning:

I Huskybladet er det mye løpsstoff, dette
fordi vi driver med trekkhunder. Men det
kan bli for mye av det gode også, og som
redaktør savner jeg stoff om helse og
adferd. Har dere noen tips - send inn stoff,
eller tips noen i redaksjonen om helse-
/adferdsstoff. Historisk stoff er også kjær-
komment, så til dere som har gamle utga -
ver av Huskybladet, vet dere om artikler
som kan være nyttig for dagens medlem -
mer? Ikke nøl med å sende det inn. Og så
en ting til: Turstoff. Min favorittlesing er
reportasjer fra turer, til fjells og til lands,
med fine bilder så jeg kan sitte i sofakroken
og drømme meg bort - eller få nye ideer til
aktiviteter med hundene. Send inn til
vjorg@online.no, alt mottas med takk.

Redaktørens lette blanding.....

Ulf Hopes smilende trekløver i Huskyløpet
Foto: Kari Hope
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Mail: halonnin@bbnett.no 
Web: www.stykket.net

2130 KNAPPER

tlf: 62 97 02 95   
mobil: 915 56 388

Urhunden Kennel

E-mail : Urhunden.kennel@c2i.net

123hjemmeside.dk/Greger

Tone & Erik Greger

Stykket 
Siberian 
Husky

Kennel Huskyville 
Siberian Husky 
Line Løw 
Postboks 21, 1404 Siggerud
Telefon: 928 21 979
www.huskyville.net

Urhunden Kennel

2130 KNAPPER

tlf: 62 97 02 95   
mobil: 915 56 388

E-mail : Urhunden.kennel@c2i.net

123hjemmeside.dk/Greger

Tone & Erik Greger

Elin og Stig Torp
Søsveen Nordre
2340 Løten

Tlf: 62 59 25 84
www.bergimellom.com

Jon Inge Hørsandlien og Marianne Jakobsen
Granheim, 2450 Rena
Tlf: 412 45 436/902 72 089
www.snoheimen.com

Run Roy`s Kennel
OPPDRETT AV SIBERIAN HUSKY PÅ HAMAR

ROY ARNE OG MARI, BJØRNAR OG STEINAR
www.runroy.com  www.roy@runroy.com Tlf: 62 53 24 34

Har du hjemmeside 
eller driver du med oppdrett? 

Her kan du informere andre om det!

Send mail til: vjorg@online.no
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Tore Hunskår  - Siberian Husky oppdretter - 90 72 69 63 / 32 07 40 44

e-post:  thunskar@online.no
hjemmeside: www.kenneltheps.com Liagardane, 3550 Gol

Siberian Husky
Birgit Bordvik Alhaug

Jessnesveien 106
2315 Hamar

Tlf:   62 53 44 82
Mob: 905 39 766

e-post: kaasia@online.no
Hjemmeside: www.vikerkollen.no

AMAROK
SIBERIAN HUSKY
Trond Hafel
Oppgardshågån
2657 Svatsum
Tlf: 61 22 82 09/416 44 710 
E-post: tro-haf@online.no

J ohanne Sundby 
Sør br åtveien 25,  0891 Oslo
Tlf:   905 58 704 
E- post:  
var ga7no@yahoo.com
Hj emmeside:  
www.innigr anskauen.com

VIKERKOLLEN KENNEL

INNI GRANSKAUEN

Hanne og Øystein 
Kristiansen

Utengavn 62
1816 Skiptvet

Tlf: 69 80 86 81/924 64 559
Mail: ulveheia@hotmail.com
http://sh-hundespann.com/

ULVEHEIA

Siberian Husky

Viggo Jørgensen og Tora Kleven
Gåsbuvn 940, 2323 Ingeberg

62 59 84 26   vjorg@online.no
www.rossevangen.com

Frank Guldberg & Nina Iversøn, 

Randberg, 1960 Løken 

Mobil: 907 44 870/901 66 252 

Mail: n-iverso@online.no

Hjemmeside: www.franina.net

Siberian Husky’s siden 1978

Gro Teslo, 2338 Espa
Phone: +47 62578412
or: +47 41659362
E-post: groteslo@online.no

Æsulvs
Siberian Husky’s siden 1978

Gro Teslo, 2338 Espa
Phone: +47 62578412
or: +47 41659362
E-post: groteslo@online.no

S n o w d o g
Siberians

Anne Trøbråten og Kjell Aadahl
Kaaensdal, 1890 Rakkestad

Mob: 905 74 894 / 481 17 353

snowdogs@c2i.net
www.snowdogs.net

Kennel Nairebis
Lars Günther/Camilla Kerler

Tellusveien 2, 1734 Hafslundsøy 
414 60 276/971 04 124

epost: kerle@online.no

www.nairebis.net

Æsulvs



FLEECEJAKKER MED KLUBBENS EMBLEM
Farger: Sand eller svart..........................350,-
Størrelser: Liten, medium og stor.

T-SKJORTER MED KLUBBENS EMBLEM
Alle farger og størrelse...........................100,-
Hettegenser div farger, alle str m/embl.250,-

Klubbmerke klistre 20 x 11 cm....................... 40,-
Klubbmerke i stoff 7x5 cm ............................. 40,-
PIN med klubbens emblem 2 x 1,5 cm.......... 50,-

Musematte 4 forskjellige SH bilder ............... 80,-
Nøkkelring........................................................ 15,-
Lighter .............................................................. 15,-
T-skjorte gråmelert m/blått trykk....................100.-
Collegegenser gråmelert m/blått trykk..........200,-
T-skjorter og gensere leveres i størrelsene: S-M-L-XL-XXL

Kontakt: Sigmund Alhaug, Jessnesv 106, 2315 Hamar
Tlf.: 62 53 44 82 / 481 95 758 Mail.: kaasia@online.no

Bladretur/
Adresseendring:
Birgit  Alhaug
Jessnesv 106 
NO-2315 Hamar
Norge/Norway

Sandfarget fleecejakke, her
forside med NSHK-logo.

Svart fleecejakke, her bakside 
med hundekjørermotiv.

T-skjorter i alle regnbuens farger med NSHK-logo
foran og hundekjørermotiv på ryggen. Kan bestilles
i alle størrelser, for barn, ungdom og voksne. 


