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Lederens hjørne

Så er generalforsamlingen vel overstått.
Det gikk stille og rolig for seg, tror aldri jeg
har vært på et så samstemt årsmøte. Alle
var stort sett enige, og det ble ingen store
diskusjoner. Det tyder på at styret gjør en
god jobb, for de har fått gjort utrolig mye det
siste året. Derfor er det bra at de blir sit -
tende ett år til.

Men noen få endringer er det i komite-
ene. I redaksjonskomiteen har Johanne
valgt å ta en pause, men lovet at hun vil
fortsette med å sende inn stoff. Nyvalgt
redaksjonsmedlem er Odd Gulaker, og jeg
håper på mye godt stoff fra han. Johanne
takkes for innsatsen, og Odd ønskes vel-
kommen.

En etterlysning: Er det noen i klubben
som har lyst til å være annonseselger for
Huskybladet? Jeg ser at det tar for mye tid
for meg å skaffe nye annonsører, og å følge
opp de som vi allerede har. Jobben er
ganske enkel, det er bare å ringe eller
sende mail til potensielle annonsører, men

Når denne lederen skrives sitter jeg og
nyter solskinnet. Det er full sommer rundt
meg. Hundene ligger daffe i skyggen eller
soler seg på hustakene. Lite vet de at det
kun er igjen en drøy måned til treningen
starter opp igjen. Sommeren er ofte tiden
hvor man skal gjøre alt; bygge hundehus,
reparere sykkelen, sy hullet i kløven fra fjor-
årets fjelltur, bestille linesett, utvide hunde-
gården, mekke på bilen, vogna, sleden,
bestille mer utstyr, male hus, male gjerdet
etc etc, men tiden er så alt for kort og før
man vet ordet av det så er høsten i gang.
Med sand i øyet, grus mellom tennene,og
med nye fine blåmerker/skrubbsår henger
vi etter bikkjerompene enten det er på
sykkel eller med vogn (eller begge deler).
Oppfordringen må være å stoppe opp litt –
nyt denne fine sommertiden med dine fir-
bente. Gå en tur i skogen med valpen(e),
dra ut på en badetur med dem. Svømming
skal være bra sies det. Miljøtren hun -
den/lederhunden f.eks i byen. Det er mye
gøy man kan gjøre som er sosialt og
hundevennlig. Dra på besøk! 

Til høsten starter det opp en rekke aktivi -
teter. Vi har blant annet vår egen høstsam -
ling – som pleier å være meget sosial. Vi
forsøker å få i gang et samarbeid med
Norsk Polarhundklubb og Norsk Alaskan
Malamute Klubb om en uformell bar-

markskarusell. Den som deltar på alle tre
vognløpene får en liten premie. For de som
bor i Oslo-området er det mange vognløp å
delta på. Oslomarka trekkhundklubb og
Hakadal sledehundklubb har en barmarks -
karusell som er vel verdt å oppsøke. Det er
både morsomt å delta (enten med vogn
eller sykkel), og det er morsomt å være del
av en heiagjeng. For de som bor utenfor
Oslos nedslagsfelt – undersøk om det fin -
nes noe lignende i nærheten av deg. 

Til slutt vil jeg komme med en oppford -
ring: Meld deg inn i en trekkhundklubb!
NSHK har som ansvar å ivareta rasen
siberian husky, og favner således mange
forskjellige oppgaver. En trekkhundklubb er
i stand til å gi masse tips angående trening
og foring av hund. Det er sted hvor man
kan få svar på det aller meste av sine
spørsmål. Enten man har en eller mange
hunder. Trekkhundklubber finnes stort sett
over hele landet og er tilknytte Norges
idrettsforbund. Miljøet er stimulerende og
lærerikt.

Karsten Grønås er valgt til å represen -
tere Norge i FCI sin internasjonale trekk-
hundkomité etter sterkt påtrykk fra NSHK. 

Jeg ønsker alle en riktig god sommer, og
tidlig høst. 

28.6.2010    Line
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Fjellrev i pelsskifte på Langedrag. Foto: Viggo Jørgensen

det tar litt tid. Hvis vi får inn flere annonser
kan kanskje Huskybladet få flere sider med
farger? Send mail til: vjorg@online.no,
eller ring 62 59 84 26 hvis du har lyst til å
gjøre en innsats for klubben. Hundekjører
Butikken på Elverum har fått ny, stor
annonse, se side 43.

I Trøndelag arrangeres det flere bar-
marksløp, og Marius Moholdt deltok i 8-
spannsklassen med vogn. Kanskje er det
flere som har deltatt i barmarksløp med
siberians? 

NM barmark arrangeres av Trysil Hunde-
kjørerklubb helgen 9.-10. oktober. Her er
det bare å ta på joggeskoene og ta med
bikkja og stille til start. Du kan selvfølgelig
også kjøre vogn, sykle eller bruke sparke-
sykkel med hund. På den tiden av året

bruker temperaturen på Innlandet å være
ganske lav om morgenen.

Er det noen som ser likheten med fjell-
reven på Langedrag og hundene våre? Jo,
begge røyter og har flagrende pels. Jeg
børster og børster, men med åtte bikkjer
synes pelsfellingen aldri å ta slutt. 

Viggo og jeg har snakket om å dra til
Langedrag helt siden 2001 da TV-serien
ble laget, men aldri fått somlet oss avgårde.
Da vi i som mer fikk besøk av svenske
venner som skulle dit, fulgte vi med. Det var
en opple velse, selv om jeg ikke liker helt at
ville dyr er i fangenskap.

God sommer, håper på å treffe flest mulig
på høstsamlingen siste helg i september!

Vangsåsen 13. juli, Tora
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Nye registreringer
Kull 1
Født: 15.11.2003
NO39543/10 Hansa Av Ulvhild
NO39544/10 Arthur Av Ulvhild
NO39545/10 Sutor Av Ulvhild
Mor: 10614/01 Isslottett’s Kaya
Far: 02685/00 Raggy

Kull 2: Import
Født: 29.9.2005
NHSB2578146 Tiniteqilaq’s Rokwaho
Mor: NHSB2350766 Verva Gorska’s
Far: NHSB2298699 Tiniteqilaq’s Ezra-Joy

Kull 3
Født: 10.10.2006
NO34317/10 Kongo
NO34318/10 Laila
NO34319/10 Atv
Mor: 01815/03 Foxy
Far: 03400/04 Vargteam’s Ole

Kull 4: Import
Født: 10.11.2006
NHSB2631621 Renn
Mor: NSHB2500878 Nawitka Indy
Far: NSHB2522637 Sarqoq Mik

Kull 5
Født: 19.3.2007
NO38101/10 Dolly
Mor: 08934/03 Schiva
Far: 00482/04 Gaul

Kull 6
Født: 3.7.2007
NO38704/10 Isslottett’s Kazan
NO38705/10 Isslottett’s Keiko
NO38706/10 Isslottett’s Kira
NO38707/10 Isslottett’s Nattiq
Mor: 16619/04 Isslottett’s Illy
Far: 20359/05 Isslottet’s Kaiser Kermeter

Kull 7: Import
Født: 2.8.2007
PKRV14290 Cheyenne Eskimo River
Mor: PKRV10959 Sun And Wind Eskimo
River
Far: PKRV11022 Until The Top Of Baker
Lake

Kull 8
Født: 24.3.2008
NO43142/10 Isslottett’s Lucas
NO43143/10 Isslottett’s Luci
NO43144/10 Islottett’s Tira
Mor: 11235/08 Isslottett’s Bambi
Far: 16618/04 Isslottett’s Isak

Kull 9
Født: 19.7.2008
NO34237/10 Melvin
NO34238/10 Ziggy
NO34239/10 Zippo
NO34240/10 Leeloo
NO34241/10 Burka
Mor: 07769/05 Racer
Far: 02644/00 Flekken Av Vargevass

Kull 10
Født: 30.7.2008
NO34213/10 Frøken Cola
NO34212/10 Ella
NO34211/10 Presto
Mor: 17741/04 Kvikki
Far: 01424/05 Tipp

Kull 11
Født: 28.10.2008
NO39174/10 Isslottett’s Isac Jr
NO39175/10 Isslottett’s Ozzy
NO39176/10 Isslottett’s Titti
NO39177/10 Isslottett’s Tassa
NO39178/10 Isslottett’s Tingeling
Mor: 20364/05 Isslottett’s Kola Kermeter
Far: 16618/04 Isslottett’s Isak

Kull 12
Født: 24.11.2008
NO40933/10 Varghaugens Masi
Mor: 01014/06 Isslottett’s Sky
Far: 27060/07 Vikerkollen’s Bb Kompis

Kull 13: Import
Født: 10.7.2009
VDH/DCNH14842/09 Hightower’s A
Dream Comes True
Mor: SH14355/06 Hightower’s Rafinha
Far: ÖHZB3443/A B-Chum Sazu Of Dog-
house Farm

Kull 14
Født: 6.8.2009
NO33745/10 Ulveheia’s Greta
NO33744/10 Ulveheia’s Nusse
NO33743/10 Ulveheia’s Laika
NO33742/10 Ulveheia’s Luna
NO33741/10 Ulveheia’s Shaggy
Mor: 17122/02 Snehvit
Far: S58039/2002 Snowdigger’s Ac-Dc

Kull 15
Født: 10.8.2009
NO33728/10 Ulveheia’s Welma
NO33727/10 Ulveheia’s Dapheny
NO33726/10 Ulveheia’s Max
NO33725/10 Ulveheia’s Rex
NO33724/10 Ulveheia’s Albin
Mor: S35132/2005 Fugitive’s Scary
Far: S58182/2005 Fugitive’s Rob

Kull 16
Født: 13.8.2009
NO33736/10 Ulveheia’s Foppa
NO33737/10 Ulveheia’s My
NO33738/10 Ulveheia’s Sky
NO33739/10 Ulveheia’s Ulva
NO33740/10 Ulveheia’s Filifonka
Mor: 19147/07 Ulveheia’s Lille Grå
Far: S13583/2003 Stuyahok’s Pluto

Kull 17
Født: 18.9.2009
NO57683/09 Valis Neon Av Varnjarga
NO57684/09 Valis Lobo Av Varnjarga
NO57685/09 Valis Laban Av Varnjarga
NO57686/09 Valis Nanus Av Varnjarga

NO57687/09 Valis Aja Av Varnjarga
NO57688/09 Valis Diddi Av Varnjarga
Mor: NO41350/09 Varghaugens Mocca
Far: 17552/03 Putin Av Vargevass

Kull 18
Født: 21.9.2009
NO37844/10 Varghaugens Tyre
NO37845/10 Varghaugens Ice
NO37846/10 Varghaugens Brutus
NO37847/10 Varghaugens Tyr
NO37848/10 Varghaugens Tjeko
NO37849/10 Varghaugens Casper
NO37850/10 Varghaugens Tempo
NO37851/10 Varghaugens Blue
NO37852/10 Varghaugens Lussi
Mor: 01013/06 Isslottett’s Sun
Far: S43421/2008 Vänervind Cato

Kull 19
Født: 25.9.2009
NO38620/10 Balto
NO38621/10 Brumm
NO38622/10 Nero
NO38622/10 Yuma Hera
NO38624/10 Pepsi Wilma
NO38625/10 Embla
Mor: 11660/07 Nikki Av Brattalid
Far: 06149/02 Ihuga Sting Av Amarok

Kull 19
Født: 12.10.2009
NO57021/09 Quanir’s Enok
NO57022/09 Quanir’s Diesel
NO57023/09 Quanir’s Mac
NO57024/09 Quanir’s Nala
NO57025/09 Quanir’s Snippie
Mor: 19021/07 Ulveheia’s Aice
Mor: 22161/07 Uno

Kull 20
Født: 18.10.2009
NO59109/09 Run Roy’s Make My Day
Balto
NO59110/09 Run Roy’s Make My Day
Balto II
NO59111/09 Run Roy’s Make My Day
Lemmy
NO59112/09 Run Roy’s Make My Day
Fenris
NO59113/09 Run Roy’s Make My Day
Dexterulvedal
NO59114/09 Run Roy’s Make My Day Sol
NO59115/09 Run Roy’s Make My Day
Trisha
NO59116/09 Run Roy’s Make My Day
Shira
Mor: 07650/08 Run Roy’s Sunshine Cinde -
rella. Far: 27055/07 Run Roy’s Light’n
Thunder Frost

Kull 21: Import
Født: 8.11.2009
SE20791/2010 Candyman’s Miley
SE20793/2010 Candyman’s Malte
Mor: S11546/2007 Icey Blizzard Kipp
 D’amundsen
Far: Carmacks Magneto
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Kull 22
Født: 9.11.2009
NO40405/10 Lobo Av Urhunden
NO40406/10 Gorbi Av Urhunden
NO40407/10 Iosif Av Urhunden
NO40408/10 Jeltsin Av Urhunden
NO40409/10 Krakow Av Urhunden
NO40410/10 Aratow Av Urhunden
NO40411/10 Sarah Av Urhunden
Mor: 24476/03 Gaja Av Urhunden
Far: 11660/01 Kinak Av Urhunden

Kull 23
Født: 17.11.2009
NO35720/10 Villskogen’s Sinus
NO35721/10 Villskogen’s Maiko
NO35722/10 Villskogen’s Diggi
NO35723/10 Villskogen’s Snøhvit
Mor: 05130/07 Villskogen’s Mira
Far: 01210/04 Villskogen’s Pondus

Kull 24
Født: 4.12.2009
NO34376/10 Jackie
NO34377/10 Brutus
NO34378/10 Spike
NO34379/10 Jaro
NO34380/10 Sval
Mor: 22163/07 Maya
Far: 12215/08 Fenris

Kull 25
Født: 8.1.2010
NO31835/10 Nordens Skogul’s Ravn

NO31836/10 Nordens Skogul’s Falk
NO31837/10 Nordens Skogul’s Hauk
NO31838/10 Nordens Skogul’s Ørn Santo
NO31839/10 Nordens Skogul’s Terne
Rajsa
NO31840/10 Nordens Skogul’s Erle Enya
NO31841/10 Nordens Skogul’s Finken
Gaia
Mor: 17297/04 Sol
Far: 12181/00 Birk

Kull 26
Født: 9.1.2010
NO32580/10 Vikerkollen’s Ds Frostrøyk
NO32581/10 Vikerkollen’s Ds Odin
NO32582/10 Vikerkollen’s Ds Prins
NO32583/10 Vikerkollen’s Ds Luna
NO32584/10 Vikerkollen’s Ds Nemi
Mor: 17525/07 Vikerkollen’s Mos Safran
Far: 20166/04 Vikerkollen’s First Duke Jr

Kull 27
Født: 23.2.2010
NO43813/10 Ash Ozov Av Varnjarga
NO43814/10 Ash Vargov Av Varnjarga
NO43815/10 Ash Tøflusov Av Varnjarga
NO43816/10 Ash Cazanov Av Varnjarga
NO43817/10 Ash Vierma Av Varnjarga
Mor: 00950/07 Run Roy’s Blue Moon Røa
Far: 17550/03 Sujosov Av Vargevass

Kull 28
Født: 28.2.2010
NO35637/10 Run Roy’s Sunday Balder

NO35638/10 Run Roy’s Sunday Balder 2
NO35639/10 Run Roy’s Sunday Nanuq
NO35640/10 Run Roy’s Sunday Gaia
NO35641/10 Run Roy’s Sunday Ellie Twist
Mor: 13078/06 Run Roy’s Heartbreaker
Sol. 
Far: 27055/07 Run Roy’s Light’n Thunder
Frost

Kull 29
Født: 16.3.2010
NO38509/10 Huskyville’s Apache Black
Badger
NO38510/10 Huskyville’s Apache Big
Buffalo
NO38511/10 Huskyville’s Apache Crazy
Horse
NO38512/10 Huskyville’s Apache White
Mountain
NO38513/10 Huskyville’s Apache Honey
Dew
NO38514/10 Huskyville’s Apache Little
Mouse
Mor: 02778/05 Pippi
Far: 01424/05 Tipp

Kull 30
Født: 20.3.2010
NO38891/10 Jesper Av Finnsibir
NO38892/10 Bosse Av Finnsibir
NO38893/10 Bamse Av Finnsibir
Mor: 28279/08 Artic Ice Ronja Av Ulve-
blikk. 
Far: 19363/01 Exxon Av Vargevass

Nye utstillingsresultater
Dato: 13.02.2010. Sted: Letohallen, Eidsvoll.
Arr: Norsk Boxerklubb. Dommer: Engh, Espen.
S59961/2007 Bedarra Arilyn Moonblade 1.AK 1.AKK CERT CK
1.BTK BIR

Dato: 14.02.2010. Sted: Letohallen, Eidsvoll.
Arr: Norsk Basenjiklubb. Dommer: Wallin, Per-Erik.
S59961/2007 Bedarra Arilyn Moonblade 1.AK 1.AKK CERT CK
1.BTK BIR

Dato: 20.02.2010. Sted: Bø i Telemark.
Arr: Norsk Kennel Klub. Dommer: Baden, Marianne.
DK13325/2001 Taymyrs Special Effect 1.VTK 1.VTKK CK 1.BHK
BIM
DK03326/2000 Taymyrs Queen Of Natural Sin 1.AK 1.AKK CERT
CK 1.BTK CACIB BIR

Dato: 20.03.2010. Sted: Harstad.
Arr: Norsk Kennel Klub. Dommer: Nordin, Erna Britt.
NO41684/09 Carillo Silver Fenris 0.JK
NO36991/09 Kari Trestakk’s Loke 1.JK 1.JKK CK 2.BHK
S49819/2008 Breda Blickens Atle 1.UK 1.UKK CERT CK 1.BHK
CACIB BIM
NO36995/09 Kari Trestakk’s Frigg 1.JK 2.JKK HP
S41589/2009 Arctic Power Storm Warning 1.JK 1.JKK CK
S14796/2006 Qliz Cnöflinga 1.AK
S22883/2008 Bedarra M’m M’m Good 1.AK 1.AKK CERT CK
1.BTK CACIB BIR
03721/08 Carillo Starry Night 1.AK 2.AKK CK 2.BTK R.CACIB
S47992/2007 Chiliway’s Never Compare With Me 1.AK 4.AKK
07016/07 Carillo Supergirl 1.AK
S68925/2005 Lorendale Silverfrosti 1.AK 3.AKK

S47993/2007 Chiliway’s Never Count Me Out 1.CHK 1.CHKK CK
3.BTK

Dato: 24.02.2010. Sted: Stange.
Arr: Norsk Welsh Corgi Klubb. Dommer: Mijatovic, Jadranka.
S22882/2008 Bedarra Cuz I’m Worth It 1.AK 1.AKK CERT CK
1.BTK BIR

Dato: 01.05.2010. Sted: Kvalsund Flerbrukshall. Arr: Hammer-
fest Og Omegn Hundeklubb. Dommer: Finne, Leni.
S41898/2009 Takoda C’fats Domino 1.UK 1.UKK
S41897/2009 Takoda Delilah 1.UK 1.UKK

Dato: 01.05.2010. Sted: Viubråtan, Harestua.
Arr: Norsk Polarhundklubb. Dommer: Törnlöv, Anna.
NO40264/09 Snowfun’s Hero Ice 1.JK 1.JKK CERT CK 1.BHK
BIM
12139/04 Snøheimens Ross 1.AK 1.AKK
NO40266/09 Snowfun’s Hero Foxy 1.JK 1.JKK CK 3.BTK
28188/08 Rossevangens Ylva 1.UK 2.UKK
28187/08 Rossevangens Dina 1.UK 1.UKK CK 2.BTK
S69245/2006 Heidiburghs Ghost Luna 1.AK 1.AKK CERT CK
1.BTK BIR
NO39175/10 Isslottet’s Ozzy 1.UK 1.UKK CK 2.BHK

Dato: 02.05.2010. Sted: Kvalsund Flerbrukshall.
Arr: Vest-Finnmark Fuglehundklubb. Dommer: Bister, Soile.
S41898/2009 Takoda C’fats Domino 1.UK 1.UKK CERT CK 1.BHK
BIR
17550/03 Sujozov Av Vargevass 3.AK
NO39103/09 Run Roy’s Sunrise Aisha 3.JK
S41897/2009 Takoda Delilah 2.UK
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Lederen ABU-komiteen
Hei.

Sommer, sol og folk skal komme à jour
med alt man ikke fikk gjort i hundetrenings-
sesongen!

Bare en kort notis denne gang samt inn-
legget fra Ivar, som har hatt ansvar for
Trekkhundprøven. Han har hatt ekstremt
mye å gjøre på jobb og hatt lite tid til frivillig
arbeid, så resultatene kom nå rett før blad-
fristen. Han har gjort en kjempejobb for-
øvrig. Listen over premieringer skal
dobbeltsjekkes samt formatet er tuklete til
bladbruk, så den vil bli lagt ut på hjemme-
siden og Ning om ikke lenge. Skal Trekk-
hundprøven bestå i fremtiden, vil denne

komiteen trenge folk som er fortrolige med
tall (selv er jeg uegnet til den delen) og som
kan tenke seg å bruke litt tid på dette. Det
gjør ikke seg sjøl, men bra at medlemmene
har interesse for å sende inn resultater! For
noen år siden var det komplett umulig å få
SH-folk til å fylle ut noe som helst uten å
mase masse, samt lokke med premier.

Ellers er spesialutstillingen avholdt på
Frya Leir, et vellykket arrangement på et
bra sted å holde utstilling. Resultatene fin -
nes annet sted i bladet.

Svenskene har utgitt et omfangsrikt rase-
kompendium i forbindelse med sin dom -
merkonferanse, dette kan være lærerikt for
andre å titte på også, og fåes kjøpt hos

Rasklubben for SH. Sjekk hjemmesiden
deres. Vi kommer til å sende det ut til de
norske dommerene inntil vi får produsert
noe eget.

I forbindelse med innspill på forumet om
hva vi kan gjøre for å høyne kvaiteten på
rasen som brukshund, ble det bl a ønsket/
foreslått et langdistanse-seminar. Dette er
kanskje noe som klubben burde ta fatt i.
Interesse og rekruttering er det ikke noe å
si på, så da er jo spørsmålet hvordan
nivået kan økes. Og når interessen for løp
økes, økes sakte men sikkert kvaliteten på
SH-ene også her til lands. I stedet for at det
går slik som i de fleste andre land, der
utstillingshundene *er* rasen.

Av Rikke Bergendahl

Midlertidig oversikt over premiering i forbindelse med
trekkhundprøver for Siberian Husky i 2010
Lista er satt inn med forbehold om at den kan inne -
holde feil. I så fall vil korrigeringer komme i neste

num mer av Huskybladet. Dobbeltsjekking har ikke
vært mulig på grunn av ferieavviklingen. (Red. anm.)

Dato: 08.05.2010. Sted: Kristiansand.
Arr: Norsk Kennel Klub. Dommer: Holmli, Marianne.
S22397/2009 Zenko De Ciukci 1.AK 1.AKK CERT CK 1.BHK
CACIB BIR
S60375/2007 Bedarra Hula Hoop 1.AK 1.AKK CERT CK 1.BTK
BIM
IS10324/07 Lucy In The Sky 1.AK 2.AKK

Dato: 29.05.2010. Sted: Tromsø.
Arr: Tromsø Hundeklubb. Dommer: Holmli, Marianne.
NO51436/09 Kari Trestakk’s Bifrost 1.JK 1.JKK CERT CK 1.BHK
BIR
NO36991/09 Kari Trestakk’s Loke 1.AK 1.AKK CK 2.BHK
S41989/2009 Takoda C’fats Domino 2.AK
NO 45360/09 Run Roy’s Destiny Ylva 2.JK
NO51439/09 Kari Trestakk’s Siv 1.JK 2.JKK
S41589/2009 Arctic Power Storm Warning 1.JK 1.JKK HP
NO36995/09 Kari Trestakk’s Frig 1.UK 1.UKK HP
S69762/2006 Nymånens Raja 1.AK 2.AKK
05164/07 Tessa Av Kitwanga 1.AK 3.AKK
S68925/2005 Lorendale Silverfrosti 1.AK 1.AKK CERT CK 1.BTK
BIM

Dato: 30.05.2010. Sted: Tromsø.
Arr: Norsk Dalmatiner Klubb. Dommer: Muldoon, Colette.
NO51436/09 Kari Trestakk’s Bifrost 1.JK 1.JKK CERT CK 1.BHK
BIR
S64247/2008 Wolfmark Bark At The Moon 2.UK
NO36991/09 Kari Trestakk’s Loke 2.AK
S41898/2009 Takoda C’fats Domino 2.AK
NO51439/09 Kari Trestakk’s Siv 1.JK 1.JKK CK 3.BTK
S41589/2009 Arctic Power Storm Warning 2.JK
NO36995/09 Kari Trestakk’s Frigg 1.UK 1.UKK CK 2.BTK
S68925/2005 Lorendale Silverfrosti 1.AK 1.AKK CK 1.BTK BIM

Dato: 05.06.2010. Sted: Drammen.
Arr: Norsk Kennel Klub. Dommer: Einarson, Kerstin.
S52607/2009 Bedarra Megatron 1.JK 1.JKK
dk20685/2002 Taymyrs Unidentified Flying Object 1.AK 1.AKK
CERT CK 1.BHK R.CACIB

S44454/2006 Bedarra Nero Wolfe 1.CHK 1.CHKK CK 1.BHK
CACIB BIR
NO41695/09 Carillo Sing A Long 1.JK 1.JKK CK 2.BTK
S67629/2008 Bedarra Hottie Bom Botty 1.UK 1.UKK CERT CK
1.BTK BIM

Dato: 12.06.2010. Sted: Røros.
Arr: Røros Hundeklubb. Dommer: Holmli, Marianne.
19241/08 Brando 1.UK 1.UKK CERT CK 1.BHK BIR
19651/07 Pippi 2.AK

Dato: 20.06.2010. Sted: Bodø.
Arr: Norsk Belgisk Fårehund Klubb. Dommer: Hastings, Culm.
NO51436/09 Kari Trestakk’s Bifrost 1.JK 1.JKK CK 2.BHK
NO36991/09 Kari Trestakk’s Loke 1.AK 1.AKK CERT DK 1.BHK
BIM
NO51439/09 Kari Trestakk’s Siv 1.JK 1.JKK CK 2.BTK
NO36995/09 Kari Trestakk’s Frigg 1.UK 1.UKK CERT CK 1.BTK
BIR

Foto: Rikke Bergendahl
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Trekkhundprøvene Av Ivar Hordnes

Trekkhundprøvene har hatt en trang fødsel.
Først ble de implementert i hui og hast like
før siste sesong, uten noe særlig tid til opp-
læring av medlemmene. Det gikk som for-
ventet: Det ble kaos! Noen hadde ikke
skjønt at det var nye regler, noen skjønte
ikke hvordan de nye reglene skulle brukes
og noen gadd ikke å prøve å få premiering
i det hele tatt. Men, mange hadde skjønt alt
sammen og gjort en hederlig innsats for å
få alt riktig. Resultatet ble at ABU-komiteen
har mottatt totalt 42 spannopplysnings-
skjema, hvorav ca. halvparten var på riktig
format (lagt ut etter sesongstart), mens de
resterende kom inn på 4 forskjellig format.
Dette har vi sett gjennom fingrene med i år
siden vi var sent ute både med skjema og
informasjon. Det samme gjelder for over-
holdelse av tidsfrister og signatur fra TD.

Til tross for litt kaos, så er det mange gode
tegn. Et stort antall spannopplysnings-
skjema, mange gode resultater og stort
engasjement hos medlemmene. Oppføl -
ging og behandling av innkomne spann-
opplysningsskjema har vært en tung pro-

sess, og det er ennå mye jobb før jobben er
gjort. I skrivende stund er status at alle
spannopplysningsskjema har blitt vurdert
og premier har blitt regnet ut. Noen nøkkel-
tall og konklusjoner fra denne delen av
jobben følger nedenfor:

• 42 spannopplysningsskjema er mottatt 
som omfatter 11 forskjellige løp/arrange-
ment og 26 forskjelligeklasser/distanser

• Det betyr at vedkommende som har sittet
med jobben har sjekket 26 resultatlister,
punchet inn 87 resultater for å regne ut
grunntider samt 42 resultater for våre
medlemmer. Altså totalt 129 tider er lagt
inn i et EXCEL-ark.

• Før resultatene har blitt dobbeltsjekket, er
det tildelt 22 stk. 1.premier, 2 stk. 2.pre-
mier og 18 stk. 3.premier (disse resulta-
tene vil bli lagt ut på hjemmesiden når
beregningene er sjekket).

• Det har vært enklere å oppnå 1. premie i
LD og MD enn i sprint (som forventet)

• Det har vært enklere å oppnå 1. premie i
Kl. A (åpen) enn i Kl. C (ikke som forven-
tet)

Ennå gjenstår den verste jobben, nemlig å
legge alle resultatene inn i DogWebArra.
Dersom vi anslår et gjennomsnitt på 6
hunder pr. resultat, så er det 252 enkeltre-
sultater som skal legges inn. Foreløpig får
ingen av polarhundklubbene tilgang til
DogWebArra, av ukjente årsaker. Norsk
Polarhundklubb er satt på saken for å finne
ut hvorfor.

Som det kommer frem av tallene ovenfor,
så er det en omfattende jobb å administrere
Trekkhundprøvene. Det er derfor viktig at
brukeren i fremtiden er nøye med å følge
de instruksene som blir gitt, slik at jobben
går lettest mulig. Samtidig vil vi vurdere en
del endringer som også skal gjøre det let -
tere å delta. Det gjelder slike ting som når
og hvor spannopplysningsskjemaene skal
sendes. Dette kommer vi tilbake til utpå
høsten. Fra resultatene ser vi også et visst
behov for å justere kriteriene for premie -
ring. Det ser ut som det blir for mange
1.premier og for få 2.premier. ABU-komi -
teen tar gjerne imot innspill.
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NSHK har gleden av å invitere til høstsamling på
Åstjern på Hadeland. Dette vil bli en sosial begivenhet
der man kan treffe gamle og nye venner i huskyklub -
ben med følgende program:

Fredag 25.9.
21:00 Velkomst i peisestua. Påmelding til 

Huskysprinten.

Lørdag 26.9.
09:00 Startliste vil bli hengt opp. 
11:00 Start Huskysprinten. 
14-15:00 Barneløp
18:00 Fellesmiddag i peisestua.
20:00 Foredrag: Her forsøker vi utover som -

meren å få til avtale med noen.

Søndag 27.9.
11:00 Styre- og komitémøter.

Huskysprinten
Vi forsøker å gjenta suksessen fra sist år, og star ter på
tunet ved Åstjern å kjører på grusveien (retning Eina) med
pause halvveis, og med ny start tilbake til Åstjern etter at
alle i samme klasse er kommet til snuplass. Samlet lengde
5,5 km. Veiene er ikke stengt for annen trafikk, men det er
minimalt med biltrafikk her på denne tiden av året. Man
kan melde seg på i følgende klasser:

Snøreløping: 1-2 hunder Her blir det en rundløype på 
ca. 2,5km

Sykling: 1-2 hunder
Vogn: 4-spann, 6-spann, 8-spann og åpen 

klasse

Påmelding før kl. 23:00 fredag kveld. Om du ikke kommer
opp før lørdag, send e-post til Johnny Blingsdalen:
johnny@atlant-entreprenor.no

Litt om Åstjern
Hyttetun på Hadeland i Oppland, med totalt 4 hyt ter til leie,
med beliggenhet helt for seg selv 575 moh. ved Åstjernet
på Hadelandsåsen, ca. 11 km fra nærmeste tettsted
Brandbu. Stedet har sentral beliggenhet på Østlandet,
midtveis mellom Oslo og Mjøs-regionen og ca. 40 min.
med bil fra Gardermoen. I nærområdet har man tilgang til
mange merkede skiløyper vinterstid og sykkelruter og
vandringsløyper om sommeren. Lokale severdigheter som
anbefales er bl.a.: Pilegrimsleden (2 km), Hadeland Folke-
museum (13 km) og Søsterkirkene (24 km). Åstjernstua er
hovedhytta på stedet, som ellers består av 3 andre utleie-
hytter, anneks og møterom med AV utstyr og trådløs
internett samt felles tørkerom, toalettanlegg, smørebu og
bål- og grillplass. Hyttetunet er inngjerdet med stor leke-
plass og lekeapparater. Hovedhytta inneholder i 1. etasje:
komplett storkjøkken med stort kjølerom og fryserom,
spisesal med langbord og stoler til 50 personer, peisestue
med sittemøbler og TV med Riks-TV dekoder (norske og
utenlandske kanaler). I 2. etasje er det 3 soverom med 4
sengeplasser i hvert rom for totalt 12 personer. Hvert
soverom har panelovn og vedovn for oppvarming. Ekstra
senger er tilgjengelig på forespørsel. I kjeller er det dusj-
rom med 4 dusjer og håndvask, badstue og garderobe.
Biotoalett er i annet bygg, hvor det også er dusjmulighet
og felles tilgang til vaskemaskin. Internett-tilgang via bred-
bånd på området. Oppblåsbare båter og kajakker dispo -
ne res gratis av leietakere. Det er enkelt kiosksalg med
salg av blant annet kaffe, vaf ler, mineralvann, på området.

Overnatting bestilles direkte hos Åstjern
v/ Hege Aasen-Vaksvang
Mobil: 905 05 002
E-post: post@aastjern.no
www.aastjern.no

Ta kopi /scann av bestillingsskjema, og send på e-post til
Åstjern. (Se neste side.)

Høstsamling
24. - 26. september 2010, på Åstjern

Åstjern september 2009

Husk fristen 1. september for bestilling av rom/mat på Åstjern!
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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

Åstjern 24. – 26. september 2010

Husk fristen 1. september for bestilling av rom/mat på Åstjern!

(sendes som e-post til: post@aastjern.no):

Navn:  ___________________________________________

Antall pers.: ______________________________________

Adresse: _________________________________________

Postnr.: __________________________________________

Sted: ____________________________________________

Påmeldingsfrist overnatting/mat 1. september! 
Det er god plass til telt og lavvoer

Priser overnatting pr rom pr natt (inkl obligatorisk vask)

Åstjernstua 3 stk 4-sengsrom kr 490,- pr natt
Bestilling ___________________________

Annekset 3 stk 2-sengsrom kr 380,- pr natt
Bestilling ___________________________

Granstua 2 stk 4-sengsrom kr 480,- pr natt
Bestilling ___________________________

Furustua 2 stk 4-sengsrom kr 480,- pr natt
Bestilling ___________________________

Bjørkestua 2 stk 2-sengsrom kr 350,- pr natt
Bestilling ___________________________

Andre overnattingsmuligheter/ priser:

Bobilplass/campingvogn med strøm kr  175,- pr døgn
Teltplass/lavoplass kr  125,- pr døgn
Sengetøy kr    80,- pr pers
Håndkle kr    35,- pr stk

Dersom man ønsker å kjøpe mat på Åstjern må dette bestilles
sammen med overnatting (for innkjøp):
Husk å gi beskjed om eventuelle matallergier!

Frokost lørdag kr 100,- pr pers
Frokost søndag kr 100,- pr pers
Lunsjtallerken lørdag kr 125,- pr pers
Kveldsmat fredag (klargjort kaldtallerken) kr 100,- pr pers

Middagsbuffet lørdag, et utvalg varmretter
(obligatorisk) kr 200,- pr pers

Bindende påmelding, alle betaler direkte til Åstjern, etter mottatt
bestilling, utsendes faktura til hver en kelt.
Det henvises til Åstjern sin hjemmeside www.aastjern.no for
informasjon om hyttene/rommene.

VEIBESKRIVELSE 14 km fra Lygnasæter, 95 km fra Oslo, 
40 km fra Gjøvik. Det koster kr 40,- i bompenger.

Veibeskrivelse nord fra RV 4:
1) Kjør til sørenden av Einafjorden. Følg skilting mot ‘Hågår’
ca 2 km på vestsiden av Einafjorden.
2) Ta til venstre ved skilt ‘Åstjern’ og følg denne veien ca 4 km
ved nytt veikryss. (På denne strekningen passeres vegbom kr
40,-)
3) Ta til venstre (skiltet Åstjern) og kjør ca 300 m til innkjøring
til venstre og du er framme.

Veibeskrivelse sør fra Gran;
1) Følg skilting mot Brandbu og kjør inn i Brandbu sentrum. Ca
100 m nord for Statoil i Brandbu sentrum tar man opp til høyre
(Kjølvegen). Her står skilt ‘Åstjern 11 km’.
2) Følg Kjølvegen ca 3 km til vegkryss (Jølsen) ved vegbom
(kr 40,-)
3) Følg skogsbilvegen rett fram i ca 8 km etter veg bommen og
Åstjern vil åpenbare seg på høyre side. Eneste bebyggelse
etter denne skogsbilvegen.

Bestillingsskjema
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Protokoll fra NSHK generalforsamling 2010
Dato for generalforsamling: 30.05.2010
Sted: Frya leir, Ringebu
1) Åpning
Generalforsamlingen (GF) ble åpnet ved
leder, Line Løw.

2) Administrasjon av generalforsamling-
en
Ordfører: Svein Erik Teslo
Referenter: Ivar Hordnes og Line Løw
Tellekorps: Viggo Jørgensen og Karsten
Grønås
Antall stemmeberettigede medlemmer til-
stede: 18
Antall forhåndstemmer til valg mottatt: 0

3) Dagsorden
Dagsorden ble godkjent av GF uten
kommentarer

4) Årsberetninger
Alle årsberetningene har vært trykket i Hus-
kybladet som sendes til klubbens med-
lemmer, og dermed vært tilgjengelig for alle
medlemmene i god tid før GF. Det ble der-
for bestemt at man ikke skulle lese gjen -
nom disse rapportene på generalforsam -
lingen, men heller diskutere eventuelle
kommentarer som medlemmene hadde,
med følgende resultat:

• Styrets årsberetning - godkjent av GF 
uten kommentarer.

• Redaksjonskomiteens årsberetning - 
godkjent av GF uten kommentarer

• ABU-komiteens årsberetning – god-
kjent av GF uten kommentarer

• Sportskomiteens årsberetning – god-
kjent av GF uten kommentarer

• Arrangementskomiteens årsberetning –
godkjent av GF uten kommentarer

5) Regnskap og budsjett
Regnskap for 2009 med revisors beretning
ble vist frem i plenum og gjennomgått i fel -
lesskap med spørsmål som ble besvart av
kasserer, Birgit Alhaug, med følgende
resultat:

• Regnskap - godkjent av GF uten kom- 
mentarer.

Budsjett for 2010 ble deretter vist frem og
diskutert på samme måte med følgende
resultat:

• Budsjett – godkjent av GF med 2 kom-
mentarer.

Kommentarer til budsjettet:

1.Post for forfatterhonorar/valpebrosjyre 
reduseres fra kr. 15.000 til kr. 10.000

2.Post for messeutgifter økes fra kr. 5.000
til kr. 10.000

6) Handlingsplan
Styret har utarbeidet en handlingsplan for
NSHK som skal være retningsgivende for
klubbens aktiviteter i perioden Mai 2010 til
Mai 2013. Handlingsplanen ble vist frem i
plenum og gjennomgått i detalj av leder,
Line Løw, med følgende resultat:

• Handlingsplan – godkjent av GF med 6
kommentarer.

Kommentarer til handlingsplan:

1.Løpsfestival - må også inkludere nor-
disk stil.

2.Dobbeltutstilling – må søke å unngå at 
denne faller på samme helg som 
Svensk Polarhund Klubb (SPHK) har 
sin spesialutstilling.

3.Mangler mål for dem som kjører lang- 
distanse. 
Anmerkning: Styret mener at handlings-
planen ikke skal sette noen mål for en-
keltgrupper innen NSHK (det er heller 
ikke har satt noen mål for dem som 
kjører andre løpsgrener og distanser) 
men at dette dokumentet skal være en
overordnet aktivitetsplan for hele klub-
ben. 

4.Bør oppfordre medlemmene til også å 
melde seg inn i lokale trekkhundklub-
ber, være aktiv i løpskjøring gjennom 
disse og å delta i både åpne og klasse-
inndelte løp.
Anmerkning: Styret mener at dette alle-
rede er dekket gjennom eksisterende 
punkter i handlingsplanen, og vil even-
tuelt justere på disse. 

5.Bør arbeide med å unngå splittelse 
mellom rasemiljøene og trekkhund-
miljøene.
Anmerkning: Styret mener at dette alle-
rede er dekket gjennom eksisterende 
punkter i handlingsplanen, og vil even-
tuelt justere på disse. 

6.Bør inkludere et utsagn om at klubben 
inkluderer handicappede, slik som 
Norges Hundekjørerforbund (NHF) gjør. 
Anmerkning: Denne kommentaren var 
det uenighet om i generalforsamlingen 
da det ble argumentert at NSHK ikke er
organisert under Norges Idrettsforbund
(NIF), og dermed ikke har noe ansvar 
for å inkludere handicappede i sine ak-
tiviteter på samme måte som trekk-
hundklubbene har. Kommentaren ble 
derfor trukket av forslagsstiller, og vil 
ikke bli tatt med i den oppdaterte hand-
lingsplanen.

6) Innkomne saker
Følgende 4 saker ble behandlet av GF:

1.Styret ønsker å skille ut valpeformidler 
fra ABU-komiteen, men denne skal rap-
porterer til styret. Godkjent av GF uten 
kommentarer.

2.Styret ønsker at ABU-komiteen skal 
bestå av 7 personer også etter at valpe-
formidler er trukket ut, og at komiteen 
da skal ha en leder, en utstillingssekre-
tær og 5 medlemmer. Godkjent av GF 
med 1 kommentar. 

3.Styret ønsker at arrangementskomiteen
skal økes med ett medlem slik at den 
består av en leder og 5 medlemmer mot
tidligere 4 medlemmer. Godkjent av GF
med 1 kommentar.

4.Styret ønsker at terminlisten for Trekk-
hundprøvene skal inkludere flere løp i 
Sverige slik at sprintkjørere skal få like 
mange muligheter til å oppnå premie-
ring som mellom- og langdistansekjø-
rerne. Godkjent med 2 kommentarer.

Kommentar til behandlede saker:

Sak 2 og 3
1.Endringene iverksettes umiddelbart, 

d.v.s. Komiteen nominerer selv et med-
lem, men dette medlemmet står på valg
ved neste års GF.

Sak 4
1.Det kom i tillegg ønsker fra GF om at N-

cup og E-cup, samt Rjukanløpet skal 
inkluderes i terminlisten.
Leder informerte om at deltakelse i løp i
Sverige kun kan brukes til merittering i 
ett land, enten Norge eller Sverige.

7) Valg
Da ingen av medlemmene i valgkomiteen
møtte til GF, forelå det ingen formell valg-
liste. Dette forholdet er kritikkverdig, men
styret påtar seg ansvaret for ikke å ha fulgt
opp valgkomiteen. Valget ble dermed
gjennomført på bakgrunn av e-mail korres -
pondanse mellom valgkomiteen og styret
samt benkeforslag, med følgende resultat:

Leder: Ikke på valg
Nestleder: Ikke på valg
Sekretær: Ikke på valg
Kasserer: Birgit Bordvik Alhaug (gjenvalg)
Revisor: Trond Hafel (gjenvalg)
Valpeformidler: Hågen Bjørgum (gjenvalg)

Redaksjonskomiteen
Leder: Ikke på valg



Best in Show 2010

11Huskybladet

Til venstre: Trond Lereng med BIM Isa av Vargevass, eier og oppdretter Karsten Grønås. I midten: Dommer Mary Davidson fra Nord Irland.
Til høyre: Eveline Koch med BIR S UCH S (POLAR)CH Dante, eier Karsten Grønås, oppdretter Tom Arne Kristiansen.

Foto: Per Olav Johnsen

Styret
Leder Line Løw (ikke på valg)
Nestleder Ivar Hordnes (ikke på valg)
Kasserer Birgit Alhaug (gjenvalgt)
Sekretær Ingeborg Thurmann-
Nielsen (ikke på valg)

Redaksjonskomiteen
Leder Tora Kleven (ikke på valg)
Medlem Kari Solvang Hope (ikke på
valg)
Medlem Anne-Katrine Kroken (ikke
på valg)
Medlem  Anders Kohler Fugelli (ikke
på valg)
Medlem Odd Gulaker  (nyvalg)

Sportskomiteen
Leder Johnny Blingsdalen (ikke på
valg)
Medlem Ingeborg Buseth (ikke på
valg)
Medlem Camilla Kerler (gjenvalg)
Medlem Anders Kohler Fugelli
(nyvalg)
Medlem Svein Dufseth (nyvalg)

Avls- , bruks- og ustillingskomite-
en
Leder Rikke Bergendahl (ikke på
valg)
Medlem Stig Torp (ikke på valg)

Medlem Ivar Hordnes (ikke på valg)
Medlem Ingvild Aalberg Jørgensen
(gjenvalgt)
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 (gjenvalg)
Medlem Sigmund Alhaug (gjenvalg)
Medlem Fred O. Johansen (nyvalg,
benkeforslag)

Valpeformidler
Medlem Hågen Bjørgum (gjenvalg) 

Webredaktør
Rikke Bergendahl (ikke på valg)

Revisor
Trond Hafel (gjenvalg)

Valgkomitè, valgt etter benkefor-
slag
Johanne Sundby
Gro Teslo
Viggo Jørgensen

Medlemmer på valg: Ingen - Johanne Sundby
ønsker å trekke seg som medlem. Godkjent av GF.
Nye kandidater: Odd Gulaker
Valg: Odd Gulaker

Sportskomiteen
Leder: Ikke på valg
Medlemmer på valg: Atle Eikvik (tar ikke gjenvalg),
Kjell Aadahl
Nye kandidater: Svein Dufseth, Anders Kohler
Fugelli
Valg: Svein Dufseth, Anders Kohler Fugelli

ABU-komiteen
Leder: Ikke på valg
Medlemmer på valg: Ingvild Jørgensen
Nye kandidater: Ingen
Valg: Ingvild Jørgensen
Utvidet medlem i.h.h.t. Sak 2: Ingen nominert

Arrangementskomiteen
Leder: Ikke på valg
Medlemmer på valg: Elin Ingstad, Sigmund Alhaug
Nye kandidater: Ingen
Valg: Elin Ingstad, Sigmund Alhaug
Utvidet medlem i.h.h.t. Sak 3: Fred Johansen

Valgkomitee: Johanne Sundby, Gro Teslo, Viggo
Jørgensen (konstituerer seg selv)

Oslo, 01.07.2010

Ivar Hordnes Line Løw

Valg 2010

Best in Show 2010
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Verdi og måldokumentet skal være førende
for NSHKs styre, komiteer og frittstående
verv. Dette gjelder også arbeidsgrupper
nedsatt av styret eller generalforsamlingen.

NSHKs fremste mål er i følge formålspara-
grafen å:

”Fremme interessen for registrerte
Siberian Husky som trekkhund, og bidra
til at rasens trekkhundegenskaper og
gemytt ivaretas og forbedres ved avl,
import, trekkhundprøver, hundekjører-
konkurranser og utstillingsvirksomhet”.

Formålsparagrafen er nesten like gammel
som klubben. NSHK ble stiftet i 1972, og
formålsparagrafen ble revidert i 1974 etter
forslag fra Christen Rose Andersen.
NSHKs styre og komiteer har som et over-
ordnet mål å følge formålsparagrafen. I til-
legg skal NSHK være en rasehundklubb
som er engasjerende, inkluderende og
åpen for medlemmene. Med engasjerende
mener vi at NSHK skal jobbe for at aktiv
bruk av siberian huskies er engasjerende

og spennende. Med inkluderende mener vi
at NSHK skal hele tiden forsøke å favne
hele medlemsmassen, slik at alle med-
lemmer, enten de har en-to hunder, er
hundekjørere eller driver med andre aktivi -
teter kan føle seg hjemme i klubben. Med
åpen mener vi at NSHK skal være trans-
parent. Dersom enkeltmedlemmer har
spørsmål angående avgjørelser tatt i styre
og komiteer skal saksbehandling gjøres
kjent for medlemmene. NSHK bør arbeide
for å bli mer synlig i samfunnet. Det er vik -
tig å profilere rasen på en positiv måte.
NSHK sikre en god og stabil økonomi
gjennom fornuftig forvaltning av klubbens
inntekter og egenkapital.

Satsningsområder for 2010:
o Trekkhundprøven
o Styrke klubbarbeidet og effektivisere 

driften av NSHK
o Styrke samarbeidet med de andre 

polare raseorganisasjonene som 
Norsk Polarhundklubb (NP) og Norsk 
Alaskan Malamute Klubb (NAMK)

o Få til et samarbeid med Norges 

Hundekjørerforbund (NHF)
o Gjennomføre en helseundersøkelse 

basert på RAS-undersøkelsen gjen-  
nomført i Sverige

Satsningsområder for 2011:
o Trekkhundprøven
o Gjennomføre en dommerkonferanse 

og drive aktiv opplæring av dommere
o Oppfølging av helseundersøkelsen 
o Styrke og konsolidere samarbeidet 

med NP, NAMK og NHF

Satsningsområder for 2012:
Jubileumsår - klubben er 40 år

o Trekkhundprøven
o Gjennomføre jubileumsløp, jubi le ums- 

utstilling (dobbeltutstilling)
o Utarbeide jubileumseffekter

Satsningsområder for 2013:
o Trekkhundprøven
o Arrangere en løpsfestival sammen 

med NP og NAMK

Tiltak for 2010:    

Etablere trekkhundprøvene
● Trekkhundprøvene er allerede innført. 

De neste tre årene vil styret bruke til å
evaluere og justere disse prøvene slik
at de blir enklest mulig å bruke for 
medlemmene, lettest mulig å gjennom-
føre for klubben som prøvearrangør, 
men samtidig innenfor de rammer som
gis av NKK. En annen viktig del av 
trekkhundprøvene er å etablere regler
for tildeling av Norsk Trekkhund Cham-
pionat (NTCH). Disse reglene skal 
balansere ønsket om at kun de beste 
trekkhundene blir tildelt championat 
samtidig som at dette skal være mulig
å oppnå uten å måtte hevde seg i top-
pen av Finnmarksløpet.

● Aktivt oppfordre medlemmer til å delta
på løp, samarbeide med andre klubber
og forbund om løpsdeltakelse og infor-
mere om løp og løpsdeltakelse via 
Huskybladet, hjemmesiden og NING. 
Videreføring av premiering av beste 
klubbmedlem med SH- spann i åpne 
løp.

Styrke klubbarbeidet og effektivisere
driften av NSHK

● Styret har satt som mål at driften av 
klubben skal effektiviseres slik at det 
blir:

■ Mindre belastning på de enkelte 
styremedlemmer

■ Mer attraktivt å påta seg verv i 
klubben

■ Bedre gjennomføring av eksiste-

rende aktiviteter
■ Bedre kapasitet til å sette i gang 

nye aktiviteter

● Måten vi ønsker å gjøre dette på, er å:
■ Etablere et årshjul der alle akti-

viteter med tilhørende gjøremål og
tidsfrister er listet opp på en over-
siktlig måte, slik at det er enkelt for
alle som har verv å holde rede på
når man skal starte forberedelse til
samlinger og liknende.

■ Revidere instruksene til alle komi-
teene slik at disse stemmer over-
ens med de aktivitetene som står i
årshjulet.

■ Dra inn ressurser blant medlem-
mene i spesielle prosjekter og 
midlertidige komiteer der helt spe-
sifikke oppgaver skal løses. 
Eksempel er Arbeidsgruppen for 
Chips og Registrering

Styrke samarbeidet med de andre 
po lare raseorganisasjonene som 
Norsk Polarhundklubb (NP) og 
Norsk Alaskan Malamute Klubb (NAMK)

● De tre klubbene har en del felles inte-
resser, og bør derfor kunne samar-
beide tettere om felles saker.

● Styret er i dialog med NP og NAMK om
et tettere samarbeid når det gjelder å 
fremme interessen for løp med regist-
rerte renrasede polarhunder (siberian 
husky, samojedhund, grønlandshund 
og alaskan malamute). Det er allerede
avviklet et møte mellom disse tre 
klubbene og representant fra Inter-

national Federation of Sleddogs (IFSS)
for å forsøke å avklare hvordan uttaket
av de renrasede polarhundene skal 
foretas.

● NSHK skal i samarbeid med NP og 
NAMK forsøke å få på plass en bar-
markskarusell høsten 2010 hvor med-
lemmer blir oppfordret til å delta på alle
vogn- og sykkelløp arrangert av de tre
klubbene. Sammenlagt seier (tre løp) i
de to klassene vil bli premiert. Styret 
mener at barmarksløp ofte har en 
mindre barriere å komme over for med-
lemmer som ikke har kjørt løp før. 
Dette vil på sikt øke deltakelsen på 
hverandres barmarksløp.

● NSHK skal i samarbeid med NP og 
NAMK ta sikte på å gjennomføre en 
løpsfestival på snø i 2013

Få til et samarbeid med Norges Hunde-
kjørerforbund (NHF)

● NSHK kan ikke som rasehundklubb 
være medlem av NHF. Men styret 
mener at NSHK bør få til et samarbeid
med NHF – både når det gjeldet uttak
av renrasede polarhunder til VM og på
generell basis. I framtiden ser styret for
seg at NSHK i samarbeid med NP og 
NAMK kan arrangere noen få termin-
festede løp på barmark og snø med lav
terskel for deltakelse av våre medlem-
mer.

Gjennomføre en helseundersøkelse
basert på RAS-undersøkelsen gjennom-
ført i Sverige

● NSHK bør i likhet med sin søsterorga-
nisasjon i Sverige gjennomføre en 

Verdi- og måldokument for Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) 2010 - 2013

Tiltaksplan for Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) 2010 – 2013
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spørreundersøkelse angående RAS –
rasespesifikke avlsstrategier. I Sveri-
ges RAS-dokument står det at; hver 
rase bør ha en rasespesifikk avlsstra-
tegi som kan være en veiledning for 
langsiktig avl som fører til mentalt, 
funksjonelt og eksteriørt sunde hunder.
Den skal motvirke avl som leder til 
syke, svake og/eller defekte hunder. 
Styret mener at NSHK bør ta tak i 
dette, og se for seg rasens utvikling 
ikke bare i et kortsiktig perspektiv. 
Dette er en stor og tidkrevende opp-
gave men styret mener at denne spør-
reundersøkelsen bør gjennomføres 
allerede høsten 2010. Materialet som 
fremkommer av denne undersøkelsen
bør bearbeides videre i 2011. Styret vil
i stor grad samarbeide med den 
svenske siberian husky klubben om 
utførelse og bearbeidelse av materia-
let.

Tiltak for 2011:

Evaluere og justere trekkhundprøven
● Videreføre arbeidet fra 2010

Gjennomføre en dommerkonferanse og
drive aktiv opplæring av utstillings-
dommere

● Arbeidet med aktiv opplæring av 
dommerne har ligget brakk siden mid-

ten av nittitallet! Dette synes styret at 
det bør gjøres noe med. Styret ønsker
at det arrangeres en dommerkonfe-
ranse i november 2011.

● Det må nedsettes en arbeidsgruppe på
generalforsamlingen i 2010 (som kan 
utvides) som kan jobbe med å arran-
gere denne dommerkonferansen. Sty-
ret anser denne jobben for stor for sty-
ret alene og en arbeidsgruppe bør 
inneholde kompetente medlemmer 
som kan gjøre en innsats for at konfe-
ransen blir best mulig. Dommerkom-
pendium må utarbeides men vil i
størst mulig grad basere seg på det 
nye svenske dommerkompendiumet.
Karsten Grønås har takket ja til å holde
foredrag på dommerkonferansen.

● NSHK må bli flinkere til å drive aktiv 
opplysningsarbeid rettet inn mot
dommere. ABU-komiteen bør utar-
beide gode rutiner for hvordan dette 
skal gjøres.

Oppfølging av helseundersøkelsen
● Styret vil gjennom året bearbeide 

materialet kommet inn fra spørreun-
dersøkelsen høsten 2010 og frem-
legge resultatet i Huskybladet og på 
hjemmesiden ved utgangen av 2011.

Styrke og konsolidere samarbeidet med
NP, NAMK og NHF

● Styret vil jobbe videre med å konsoli-

dere og videreutvikle samarbeidet med
NP, NAMK og NHF.

Tiltak for 2012 - Jubileumsåret:

Evaluere og justere trekkhundprøven
● Videreføre arbeidet fra 2010

Jubilumsarbeid
● Klubben fyller 40 år! I den sammen-

heng ønsker styret å gjennomføre en 
rekke tilstelninger som jubileumsløp, 
dobbeltutstilling med ønske om spesi-
aldommere fra England og opptrykking
av jubileumseffekter.

Tiltak for 2013:

Evaluere og justere trekkhundprøven
● Videreføre arbeidet fra 2010

Arrangere en løpsfestival (sprint,
mellomdistanse og nordiske grener)
sammen med NP og NAMK

● Flere medlemmer i de respektive rase-
klubbene har ved flere anledninger 
snakket om at det hadde vært moro å 
fått til en løpsfestival for og med 
registrerte polarhunder. En arbeids-
gruppe bestående av representanter 
fra de tre rasehundklubbene bør bli 
nedfelt i løpet av 2010 slik at dette 
arbeidet kan begynne tidlig.

Musematte
med blåøyd
husky 

Kr 80,-

Hettegenser i diverse farger,
leveres i størrelsene 
S-M-L-XL-XXL, også i 
barnestørrelser.

Kr 250,-

Nye klubbeffekter:
Drikkeflasker med
NSHK-logo og gripe-
tak, i flere farger

Kr 40,- pr stk 

Klistremerke 
ca 7x10 cm, 
som på flasken

Kr 20,- pr stk

Alle jakker/T-skjor-
ter/gensere leveres
med NSHK-logo på
forsiden og hunde-
motiv på ryggen.

Hettejakker med
glidelås i svart 
eller marineblå,
leveres i størrelsene 
S-M-L-XL-XXL, også
i barnestørrelser.

Kr 300,- 

Kopper/krus
med NSHK-logo
og hundespann

Kr 80,- pr stk

Alle klubbeffekter bestilles
hos klubbens materialfor-
valter Sigmund Alhaug,
tlf 62 53 44 82/418 95 758
mail: kaasia@online.no
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Huskyklubbens spesialutstilling på Frya 29.5.2010

Barn og hund
med 
Karsten Grønås
som dommer

Over:
Oda Ingstad

Til venstre:
Johannes Sundby Aukan

Under:
Ti flinke barna løper i ring.

Foto: Kathinka Øygarden
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Huskyklubbens spesialutstilling på Frya 29.5.2010

Til høyre:
Gitte Alhaug som stiller en
liten Saarloos Wolfhond-
valp.

Foto: Kathinka Øygarden

Under:
Tid for fotografering.

Foto: Stine Oppegaard

Listen med navn på deltakerne i Barn og hund
er dessverre forsvunnet, og redaksjonen har
ikke lyktes i å få tak i navn på alle ti som del-
tok. Dersom noen har oversikten så kan de
sende den til redaksjonen og det vil komme
på trykk i neste nummer.

Vinner av Barn og hund:
Andrine Alhaug
Til høyre: 
Andrine med hunden Boritz
og dommer Karsten Grønås

Foto: Birgit Alhaug
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Spesialen, som vi kaller det
En vårviss happening

Turen opp
Jeg kan ikke påberope meg å være den

mest ivrige på utstillingsfronten. Da jeg
ledet Huskyklubben tror jeg at jeg var del-
ansvarlig for den dårligst planlagte årlige
karusellen et år, da halve teamet forsov seg
og resten ikke hadde gjort hjemmeleksa si.

Men den årvisse vårvakre samlinga har
en viss appell likevel, siden det:
a.) ofte er godt vær i slutten av mai og 
b.) er årsmøte i klubben samtidig, og 
c.) ofte har dommere som vi selv har invi -
tert og som liker musku løse trekkhunder.

Selvfølgelig trekker det voldsomt ned når
man får motorstopp for n-te gang med den
elendige bikkjebilen og vurderer å snu der
og da. Livet i en busslomme på Europa -
veien i solsteik på en trafikktett fredag, med
slitne og tørste bikkjer i hengeren, er ikke å
anbefale. (Se også s 56.)

Men NSHK har resolutte medlemmer, så
siden jeg havarerte rett ved kennelen
Æsulv og de skulle oppover, kom de og
hektet hengeren på sin bil og fikk alle bik k -
jene velberget opp. Et NSHK-medlem hop -
pet riktignok av og ble med kranbilen til
Eids voll på sightseeing, men der hadde
hun aldri vært før, så da så. Svein Erik og
Gro Teslo er jeg evig takknemmelige for å
kjenne da. ”Returen løser vi på søndag” sa
herr T. og lo. Mitt hjerte har en tendens til å
bli bekymret og raskt i slagene, men selv
jeg måtte flire litt og legge pengebekym -
ringene om ny bil bak meg.

Innkvartering
Min nevø Johannes som alltid er med på

samlinger, hadde allerede dukket opp med
tog til Ringebu, og Kathinka hentet ham.
Frya leir hadde jeg vært på før. Det ligger
rett og slett mellom elva, motorveien og
jern banen, så skrekkelig mye treningsveier
er det ikke. Nå ble ikke sykkel og annet
stæsj med oppover likevel, så like greit å
bare stalle opp. 

Frya er et sosialt og utstillingsmessig
velegnet sted. Vi bor som militære flest, de
fattige i køyesenger på 6-mannsrom og de
mer velbeholdne i befalsrom med rød plysj.
De aller mest sportslige setter opp lavvo og
valpegård, og sneglene har med eget hus
(her: les bobil). Vi møtes i pysjen på badet
og over kjøkkenbenken for å smøre brød -
skiver. Flere liter rød vin går også med. 

Utstilling
Utstillingsdommer ble importert fra UK.

Hun har vært i Norge en gang før, og jeg
traff henne hos Tore Hunskår. Tror hun
hentet en valp fra Snørokk da. Bruks- og
trekkinteressert som hun var, målte hun
ikke en gang høyden på bikkjene, noe som
jeg tror den norske kontingenten satte stor
pris på. Det er jo ikke akkurat slik at trekk-
folket har de mest småvoksne bikkjene
heller. 

Tror de fleste syntes hun dømte konsis -
tent og slik vi liker. Ikke overraskende gikk
mye priser til Vargevass, men selv andre

kenneler og tilreisende svensker fikk røde
sløyfer og rosa rosetter. Valper fikk øve seg
på å stå på kjetting og mindre valper fikk
leke og bjeffe. Ungene fikk stille ut mye, og
det gjør de elegant og sikkert. Noen bikkjer
hopper som kenguruer, men egentlig er de
flinke tatt i betraktning at de oftest går i sele
foran slede. Mange nye og veldig mange
gamle medlemmer dukket opp i løpet av
dagen, så folketettheten rundt ringen var
det ikke noe å si på.

Sosialt
Det sosiale samværet  fortsatte med dei-

lig felles middag – GOD mat var det også.
Mange dro hjem før felles middag, men
mange ble og koste seg veldig. Diskusjo -
nene gikk til seine nattetimer, og ALLE kom
på nachspiel i dagligstuen med loddsalg og
prat. Neste morgen fikk man tid til dovne
kaffekopper på trappa før et greit årsmøte
uten de helt store sakene. Fremdeles
NESTEN nok medlemmer til styre og stell.
Klubben er aktiv og engasjert og har
mange planer. Ikke alt er helt på plass, men
leder og nestleder deler ut premier til de
som kjører løp, og lover oss enda bedre
løps meritteringssystemer framover. Hand -
lingsplanen ble vedtatt – den ligger vel på
nettet. (Se s 12.) Jeg kom meg hjem også,
takket være Ivar Hordnes, Teslos og
Johnny Blingsdalens biler og juicepause på
Espa før vi rundet av weekenden.

Av Johanne Sundby

Beste junior tispe: Nay-La-Chee’s Tokpok Tella 
Foto: Per Olav Johnsen

Beste junior hannhund: Flapper av Vargevass

Fotograf der ikke annet er nevnt: Tora Kleven

Huskyklubbens spesialutstilling på Frya 29.5.2010
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Beste veteran tispe: Lerkelund’s Bior Sue SukiBeste champion hannhund: S UCH S (POLAR)CH Dante

Beste åpen klasse hannhund: Arctic Soul Vytok Beste åpen klasse tispe: Isa av Vargevass

Beste unghund tispe: Rodeløkka’s Petruscka           Foto: Hilde LøkenBeste unghund hannhund: Brando

Huskyklubbens spesialutstilling på Frya 29.5.2010
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Juniorklasse Hannhund
0001 Vikerkollen’s Nb Poseidon NO47673/09, 12/06/09,

Brun/Hvit E: Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesvn 106, 2315 Hamar
O: Alhaug Birgit Bordvik, 2315 Hamar (Nathan Av Vargevass -
Viker kollen’s Ms Befana)(w) 11 months, male. Entire. Nice type.
Typical head and expression. Almond shaped eyes. Good front
angle. Level top line. Good croup and tailset, nice feet. A bit high
on the hocks.

1JK, 2JKK, CK
0002 Lexus NO38316/09, 02/02/09, Grå/Brun E: Herstad, Rolv

O: Herstad, Rolv, 6817 Naustdal (Nay-La-Chee’s Djerve Zeke -
Molinka)(w) 16 months male. Entire. Masculin head, but typical.
Level topline. Good croup and tailset. Good feet, good pasterns.
Slightly short upper arm. Moved well.

1JK
0003 Flapper Av Vargevass NO53796/09, 30/04/09, Grå/Hvit

E: Grønås, Karsten O: Grønås, Karsten, 3512 Hønefoss(Barney
Av Vargevass - Ulva Av Vargevass)(w) 13 months grey male. Enti-
re. Lovely head and expression. Muscular but not overstated.
Good shoulder angle, strong level topline, good rear angle. Well
laid down hocks. Medium size boned. Moved very well.

1JK 1JKK CK
0004 Run Roy’s After Eight Frost NO45362/09, 24/05/09,

Sort/Hvit E: Larsen, Marianne O: Tømmerås Mari Schjelderup/
Bergeng Roy Arne, 2318 Hamar (Run Roy’s Winterwind Pegasus
- Run Roy’s Strong Enough Eowyn)(w) 12 months black white
male. Nice head and expression. Good earset. Good front and rear
angle. Nice slope to the pasterns, good feet. Top size male, would
not see him any bigger. Out of coat.

1JK 4JKK
0005 Kari Trestakk’s Odin-2 NO36990/09, 11/02/09, Grå/Hvit

E: Fareth, Nils, Boks 638, 9016 Tromsø O: Eldby Kari, 9403 Har-
stad (N UCH Idefix - Tessa Av Kitwanga)(w) 16 months male. Head
slightly too heavy. Nice length to height ratio. Good croup and tail -
set. Moved ok, but too much weight which make him roll slightly.

2JK
0006 Vikerkollen’s Rs Ir NO48434/09, 15/06/09, Grå E: Alhaug,

Birgit Bordvik, Jessnesvn 106, 2315 Hamar O: Alhaug Birgit Bord-
vik, 2315 Hamar (Robert Av Vargevass - Snilla Av Vargevass)(w)
11 months grey white male. Entire. Typical head and expr. Medium
bone. Good length to height. Level topline Good croup and tailset.
Well laid back shoulders. Good rear angle. Good slope to the past-
erms , nice feet. Moved well.

1JK, 3JKK, HP
0007 Juluss NO42184/09, 21/02/09, Brun/Rød E: Sundby,

Johanne, Sørbråtvn 25, 0891 Oslo O: Sundby, Johanne, 0891
Oslo (Cobby Lillefot - Racer)(w) 15 months male. Nice head and
expr although ears large, medium bone, well balanced proportions,
but on the large end. Good shoulder placement and rear angle.
Good pasterns, good feet, well muscled conditions. Moved well.

1JK

Unghund Klasse Hannhund
0008 Brando 19241/08, 13/07/08, Grå/Sort/Hvit E: Kålen, Mads

Helge, Stikklestad Allé 227, 7650 Verdal O: Ingstad, Elin, 1165
Oslo (Korbuq Kjappfot - Molinka Iii Av Brattalid)(w) 22 months
male. Entire. Top end of the standard. Well balanced proportions.
Nice head and expression. Good earset when he decides to use

them. Nice arched neck. Level topline, good croup and tailset.
Good front and rear angles, pasterns and feet. Well muscled
condition.

1 AUK 1 AUKK CK
0009 Ylajärvis Sm Endurance S55226/2008, 18/07/08, Mörk-

grå Och Vit E: Sundin, Malin, Näset 2, S-794 92 Orsa, Sverige O:
Malin Sundin, Näset. Orsa, Sverige (SEUCH Igais Tassar Canis
Major Sirius - SE(POLAR)CH Ylajärvis Mettemarit)(w) 22 months
male. Medium sized. Typical head and expr. Good length to height
proportions. Well laid down hocks. Unfortunatly today elbowing out
on the left front leg.

2AUK
0010 Varghaugens Kaia NO50349/09, 10/11/08, Grå/Hvit E:

Korpela, Keijo Tapio O: Martinsen Øystein Og Hege S, 2334
Romedal (Vikerkollen’s Bb Kompis - Varghaugens Cira)(w) 1,5
years grey white male. Nice head and expression, although muzz-
le slightly long. Good front angles, well laid back shoulders. Moved
with reach and drive, shown in hard condition but would prefer
slightly more weight.

1AUK, 2AUK

Åpen Klasse Hannhund
0011 Tannik I I Av Brattalid 11654/07, 30/04/07, Grå/Sort/Hvit

E: Fareth, Nils, Boks 638, 9016 Tromsø O: Ingstad Benedicte /
Sandberg Eirik Ingstad, 0781 Oslo (Zorro I I Av Brattalid - Nuna I I
I Av Brattalid)(w) 3 year old male black white. Typical head and
expr. Well balanced throughout. Ears slightly weighted. Level
topline, good croup and tailset, touches the back. Nice slope to the
pasterns, good feet. Moved well when settled.

1AK
0012 Vikerkollen’s Ms Borriz 25803/05, 25/10/05, Hvit/Sort E:

Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesvn 106, 2315 Hamar O: Alhaug,
Birgit Bordvik, 2315 Hamar (Mørkki Av Vargevass - Snilla Av
Vargevass)(w) 5 year male. Entire. Medium sized. Typical head
and expr. Masculine but shizzled. Level topline. Good front and
rear angle. Rolls slightly on the move. Hocks set higher than I`d
like.

2AK
0013 Kai 10508/08, 12/11/07, Grå/Hvit E: Korpela, Keijo Tapio

O: Hunskår, Tore, 3550 Gol (Timmi - Sheela Av Vargevass)(w) 2
years old grey white male. Typical head and expr. Level topline.
Good front and rear angle. Good pasterns and feet. Medium sized.
Moved well.

1AK
0014 Heidiburghs Ghost Echo S69244/2006, 04/11/06,

Grå/Hvit E: Jørgensen, Viggo O: Lars Og Kerstin Gustafsson,
Sverige (S (POLAR)CH Trahimus Sudden - Unisak’s Towa)(w) 3,5
old, entire male. Nice head and expr. Medium sized, well balanced
proportions. Level topline, good rear angle. Slightly straight in
upper arm but ok. Moved well.

1AK
0015 Birk 09937/07, 30/06/06, Lys/Grå E: Ensby, Simen O:

Ensby, Simen, 2636 Øyer (Junior - Tanya) 3,5 year old grey white
entire male. Very typical head and expression. Good arched neck,
level topline. Good croup and tailset. Well angled front and rear.
Good pasterns and feet. Rear dew claws. Moved well once settled.

1AK

NSHK spesialutstilling 2010, dommer Mary Davidson
Ordliste:
entire - velutviklet
almond shaped - mandelformete
obliqe - skråstillte
angle - angulation - vinkel - vinkling
hocks - haser
topline - rygglinje
croup - kryss

tailset - halefeste
pasterns - håndledd
boned - bones - beinstamme
expression - uttrykk
laid back - tilbakelagte
muzzle - snute
shizzled - velskåret
effordless - uanstrengt
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0016 Arctic Soul Vytok FIN46591/04, 23/09/04, Lysebrun/Hvit
E: Hope, Kari S/ Kesäniemi Riitta, Høgekås, 3656 Atrå O:
Pajaskoski Mari/ Kesäniemi Riitta, Finland (Kefeus Traleika Nagar
- Arctic Soul Q-Antity)(w) 6 year old male. Lovey head and expr.
Good strong level topline. Good croup and tailset. Excellent front
and rear angles. Nice slope to the pasterns, good feet. Presented
in strong, hard, working condition. Overall medium sized  and well
balanced male who moved well.

1AK 1AKK CK CERT 2BHK
0017 SE(POLAR)CH Varggyllens Edwin S28448/2003,

01/09/02, Grå Og Hvit E: Sundin, Malin, Näset 2, S-794 92 Orsa,
Sverige O: Anders Juhlander, Sverige (Lappo - Electra)(w) 6,5
years old male. Slightly shy. Well balanced, medium sized. Nice
head and expr. Correct obliged almond shaped eyes. Good front
angle. Move slightly wide in the rear probably cause unsettled.

1AK 4AKK
0018 Vikerkollen’s First Lord 20165/04, 02/07/04, Viltfarget E:

Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesvn 106, 2315 Hamar O: Alhaug,
Birgit Bordvik, 2315 Hamar (N UCH Geir Av Vargevass - Isslottett-
’s Raya)(w) 6,5 year male. Masculine head. Level topline, fairly tall.
Good front and rear angle. Good lightfooted, effordless movement.
Good feet and pasterns. Entire. 2 test.

1AK
0019 Robert Av Vargevass 05192/06, 15/10/05, Sølvgrå/Hvit

E: Grønås, Karsten O: Grønås, Karsten, 3512 Hønefoss (Kasper
Av Vargevass - Evita)(w) 2,5 year male. Nice head and expres sion.
Level topline. Medium bone. Rear angle ok, slightly long in upper
arm which makes him elbow out and toe in.

2AK
0020 Snøgg NO49634/09, 23/02/08, Hvit/Sort E: Løw, Line

Marie O: Eikevik, Atle, 6856 Sogndal (Eik - Kamo)(w) 2 years pie-
bald male. Medium size. Typical head and expr. Level topline.
Good croup and tailset. Good pasterns and feet. Shown in hard
conditions. Paddles slightly in front movement due to looking at
owner. 

1AK
0021 Kefeus Mithril Gwaihir FIN40980/05, 26/06/05, Grå/Hvit

E: Hope, Ulf V R O: Hasa, Jenni, Finland (Alaskan’s Ping Ping Of
Anadyr - Kefeus Jiknik Of Hope)(w) 5,5, years grey male. Medium
sized. Typical head and expr. Masculine yet schizzeled head.
Excellent front and rear angle. Good length to height. Good slope
to pastern and feet. Croup and tailset good. Moved very ewell,
straight coming and going. I`d like a bit less weight but shown in
hard condition.

1AK 3AKK CK 4 BHK
0022 Frekkis Av Vargevass 27187/07, 24/07/07, Viltfarget E:

Grønås, Karsten O: Grønås, Karsten, 3512 Hønefoss (Peikon Av
Vargevass - Libby Av Vargevass)(w) 2,5 year male Entire.
Masculin but still schizzled expr. Well balanced proportions.
Straight level topline. Good croup and tailset. Excellent front and
rear angle. Good pasterns and feet. Effordless on the move, cov-
ered a lot of ground with ease, shown in hard condition.

1AK 2AKK CK 3BHK
0023 Uno 22161/07, 04/10/07, Sort/Grå/Hvit E: Wollan, Ray-

mond, Gravsåsvn. 22, 1860 Trøgstad O: Gulaker, Odd,3031
Drammen (Zorro I I Av Brattalid - Mira Av Brattalid)(w) 2,5 year
male entire. Medium sized, good lenght to height. Croup and tail -
set ok. Front and rear angles ok. Carrying too much height, prefer
less weight.

2AK
0024 Vänervind Toft S46954/2007, 09/05/07, Grå E: Hörnlund,

Anders O Agneta, Sandbäcken 1, 542 91 Torsö,Sverige O: Anders
og Agneta Hörnlund, 542 91 Torsö, Sverige (Enok - Laika)(w) 3
year old male. Top end of standard. Very rangy. Very straight upo -
per arm. Good croup and tailset, moved ok.

2AK
0025 Æsulv’s Mjølner 03256/07, 18/11/06, Ulvegrå E: Teslo,

Gro O: Teslo, Svein Erik, 2338 Espa (Eddie - Æsulv’s Blue)(w) 2
year male. Medium sized and boned. Well balanced proportions.
Typical head and expr. Level topline, good croup and tailset, good

slope to the pasterns and good feet. Moved well once settled.
Good angulations.

1AK
0026 Zappa 07095/08, 28/10/07, Grå/ Hvit E: Kroken, Anne-K/

Lønning, Hans P O: Kroken, Anne-Katrine/Lønning,Hans Petter,
2364 Næroset (Muddy - Nay-La-Chee’s Hejira)(w) 2.5 years pie-
bald entire male. Typical head and expression. Good front and rear
angles. Arched neck leading into leve topline. Hocks well let down.
Moved well.

1.AK
0027 Sinin Nalle 00646/08, 18/10/07, Sort/Hvit E: Korpela, Keijo

Tapio O: Korpala, Keijo, 2647 Sør-Fron (N UCH Vikerkollen’s First
Duke Jr - Dølabakkens Sini)(w) 2.5 years old male, entire. Scull
abit rounded on top which takes way typical from Siberian expres -
sion. Well laid back shoulders. Good angles. Croup a bit flat, carri-
es tail a bit tight.

2.AK
0028 Sujozov Av Vargevass 17550/03, 03/12/02, Grå/Hvit E:

Smuk, Ragne Kristine O: Grønås Karsten, 3512 Hønefoss
(Alaskan’s Ping Ping Of Anadyr - Tellervo Av Vargevass)(w)

Ikke møtt.
0029 White Nikki 21030/08, 07/05/08, Hvit E: Johnsen, Rigmor

Og Jon Bjarne, Nævestad, Laget, 4950 Risør O:Johnsen, Jon
Bjarne/ Johnsen, Rigmor Dahlstrøm, 4950 Risør (White Eagle -
Snow Kajsa Helen)(w) 2 years white entire male. Typical head and
expression. Level topline. Croup is pretty flat, but tail set is ok. Ang-
les front and rear ok. Lively on the move.

1.AK

Championklasse Hannhund
0030 S UCH S (POLAR)CH Dante 22168/06, 14/08/05, Grå/Hvit

E: Grønås, Karsten O: Kristiansen, Tom Arne, 3551Gol (Putin Av
Vargevass - Luna)(w) 5 years, grey and white male. Absolutely
typical Siberian expression. Nice medium sized dog. Well
balanced proportions. Level topline. Good croup and tailset.
Excellent pasterns and feet. Head is absolutely fabulous. Moved
with lightfooted effortless movement.

1.CHK, 1.CHKK, CK, 1.BHK. BIR
0031 SE UCH, N UCH, S(POLAR)CH Koryak S16436/2005,

18/12/04, Beige / Hvit E: Hörnlund, Agneta, Sandbäcken 1, S-542
91 Torsö, Sverige O: Anders Hörnlund, Sverige (Ukko Av Varge-
vass - Team Vacha Star)(w) 5 year old grey white medium sized
male. Out of coat to day. Typical head and expression. Level
topline, good croup and tailset. Good front and rear angulations,
good slope to the pasterns, nice feet. Effordless movements.

1.CHK, 2.CHKK, CK

Juniorklasse Tispe
0032 Vikerkollen’s Bba Daljikå-Mezja NO47691/09, 19/06/09,

Brun/Sort E: Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesvn 106, 2315 Hamar
O: Alhaug Birgit Bordvik, 2315 Hamar (Vikerkollen’s Ms Blade -
Bambi Av Vargevass)(w) 11 months old female. Balanced pro-
portions. Nice sholder and rear angulation. Pretty head and
expression. Good tailset and croup. Moved very well. Coat a bit
curly.

1.JK, 3.JKK
0033 Nay-La-Chee’s Tokpok Lilletusse NO42468/09,

27/04/09, Grå/Gylden/Hvit E: Johnsen, Lina Grøvan O: Berg-
endahl, Rikke, 2016 Frogner (Arctic Soul Vytok - Nay-La-Chee’s
Troykaz Sikpok)(w) 12 months female grey white. Pretty head and
expr. Good ears and carriage. Level topline. Good croup and tail -
set. Ok front angulation,and good rear angulations. Moved well.

1.JK, 2.JKK
0034 Vänervind Ajaja S53512/2009, 19/07/09, Grå & Vit E:

Hörnlund, Anders O Agneta, Sandbäcken 1, 542 91 Torsö,Sverige
O: Anders o Agneta Hörnlund, 542 91 Torsö, Sverige (SE UCH, N
UCH, S(POLAR)CH Koryak - S(POLAR)CH Fröken-Smilla)(w) 10
months old grey white female. Pretty head and expr. Nice level
topline, good croup and tailset but would prefer slightly longer
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neck. Sholder angulation ok, rear angulation good. Good slope to
pasterns good feet. Moved well.

1.JK, 4.JKK
0035 Frosta Av Vargevass NO53798/09, 30/04/09, Grå/Hvit E:

Lereng, Trond Og Kristin Heltberg, Ryavg 85, 2740Roa O: Grønås,
Karsten, 3512 Hønefoss (Barney Av Vargevass - Ulva Av Varge-
vass)(w) 10 months grey white female. Pretty head and expr. Eyes
slightly level, good ear set and carriage. Level topline. Good croup
and tailset. A bit loose in front movement, but will come with the
age.

1.JK
0036 Vikerkollen’s Bba Dåbraji-Muna NO47690/09, 19/06/09,

Gul/Hvit E: Moum, Anne Guri/Harby, Jon,Skutbergsveen, Onsum-
veien 195, 2365 Åsmarka O: Alhaug Birgit Bordvik, 2315 Hamar
(Vikerkollen’s Ms Blade - Bambi Av Vargevass)(w) 11 months grey
female. Nice head and expr. Almond shaped level eyes, good ears.
Level topline, good croup and tailset. Nice feet with straight pas -
terns. Carrying too much weight.

1.JK
0037 Nenana NO42185/09, 21/02/09, Rød/Sort E: Sundby,

Johanne, Sørbråtvn 25, 0891 Oslo O: Sundby, Johanne,0891 Oslo
(Cobby Lillefot - Racer)(w) 15 months female, top of the standard.
Nice head and expr, although ears slightly large. Good front and
rear angualtions. Good slope to the pasterns nice feet. Very racy
looking female. Moved well.

1.JK
0038 Nay-La-Chee’s Tokpok Tella NO42467/09, 27/04/09,

Grå/Hvit E: Grøvan, Beate O: Bergendahl, Rikke, 2016 Frogner
(Arctic Soul Vytok - Nay-La-Chee’s Troykaz Sikpok)(w) 13 months
grey white female. Medium sized. Nice head and expr, but slightly
level eyes. Level topline, good croup and tailset, angualtions ok.
Good slope to the pasterns, nice feet. Moved ok.

1.JK, 1.JKK, CK

Unghund Klasse Tispe
0039 Arktisk Storm Whitney S69237/2008, 07/10/08, Hvit/Sort

E: Hope, Kari Solvang, Høgekås, 3656 Atrå O: Filander, Nina,
Sverige (Nymånens Ixius - Spotty Av Vargevass)(w)

Ikke møtt.
0040 Rossevangens Ylva 28188/08, 26/11/08, Grå/ Hvit E:

Kleven, Tora/Jørgensen, Viggo, Gåsbuvn 940, 2323 Ingeberg O:
Kleven, Tora/ Jørgensen, Viggo, 2323 Ingeberg (Heidiburghs Eric
- Snøheimens Tanja)(w) 18 months female grey and white. Top
size. Nice head and expr. Topline sloping up slightly. Tailset ok,
croup could be longer. Good slope to pasterns, good feet. Good
length to height ratio.

1.AUK
0041 Maya NO31066/09, 15/08/08, Grå/Gylden/Hvit E: Wollan,

Raymond, Gravsåsvn. 22, 1860 Trøgstad O: Thoresen, Tommy,
3770 Kragerø (Nay-La-Chee’s Djerve Troy - Malina)(w) 22 months

female. A bit shy. Good on the moved when she was settled. Good
level topline, good front and rear angualtion.

1.AUK, 4.AUKK
0042 Arctic Ice Ronja Av Ulveblikk 28279/08, 11/11/08, Rød-

brun/Hvit E: Korpela, Keijo Tapio O: Pedersen Renathe/ Moholdt
Marius, 7025 Trondheim (S TCH Daniel Av Vargevass - Varga)(w)
1.5 years female, pretty head and expr. Nice ears, level topline,
good croup and tailset. A bit tall and long legs. Could prefer more
bone.

2.AUK
0043 Rossevangens Dina 28187/08, 26/11/08, Grå/ Hvit E:

Kleven, Tora/ Jørgensen, Viggo, Gåsbuvn 940, 2323 Ingeberg O:
Kleven, Tora/ Jørgensen, Viggo, 2323 Ingeberg (Heidiburghs Eric
- Snøheimens Tanja)(w) 18 months female, top size. Nice head
and expr, though eyes a bit level. Level topline and good croup and
tailset. Front and rear angulations ok, nice feet. Moved well.

1AUK 3AUKK
0044 Rodeløkka’s Petruscka NO33481/10, 28/10/08, Hvit/Gul

E: Løw, Line Marie O: Jørgensen Kari, Torbjørn Og Ingvild Aalberg,
1408 Kråkstad (Rodeløkka’s Octavianus - Helinkaja’s Tamaya
Tora)(w) 1, 5 year, piebald female. Nice size, pretty head, expres -
sion, ears. Good neck, level topline, good slope to the croup, nice
set tail, good front and rear angulations, nice slope to the pasterns,
nice feet. Hard muscular condition. Moved very well.

1.AUK, 1.AUKK, CK
0053 Vintervisa’s Höst Dis S64682/2008, 10/10/08, Grå/Hvit E:

Holm, Ole Andreas O: Persson, Pernilla, Sverige (Robert Av
Vargevass - Vintervisa’s Bris Sujozdotter) 9 months grey and white
female, pretty head and expr. Good level topline. Good croup and
tail set. Nice angulations front and rear. Good feet. Moved well.

1.AUK, 2.AUKK

Åpen Klasse Tispe
0045 Vikerkollen’s Ms Befana 25806/05, 25/10/05, Hvit/Sort E:

Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesvn 106, 2315 Hamar O: Alhaug,
Birgit Bordvik, 2315 Hamar (Mørkki Av Vargevass - Snilla Av
Vargevass)(w) 5 year old female grey and white. Nice size and
overall type. Pretty head and expr. Good ear carriage and set.
Good arched neck, level topline. Good croup and tail set. Nice
front and rear angulations. Muscles could be better.

1.AK
0046 Isa Av Vargevass 22841/07, 10/11/06, Grå/Hvit E:

Grønås, Karsten O: Grønås, Karsten, 3512 Hønefoss (Putin Av
Vargevass - Evita)(w) 3.5 year old female grey. Presented in har
muscular condition. Pretty head and expr. Pretty ear set and
carriage. Nice arched neck, level topline. Good croup and tailset.
Excellent front angulations, paced slightly on the move but nice
when settled.

1.AK, 1.AKK, CK, CERT, 1.BTK, BIM
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0047 Ylajärvis Tia Dalma S44234/2007, 13/05/07, Grå E:
Sundin, Malin, Näset 2, S-794 92 Orsa, Sverige O: Malin Sundin,
Näset. Orsa, Sverige (SE(POLAR)CH SEUCH Fenrisulven Ask -
SE(POLAR)CH Ylajärvis Hm-Alexandra)(w) 3 year old female grey
and white. Nice size, well balanced. Good arched neck, level
topline. Good croup and tailset. Good front and rear angulations.
Moved very well.

1.AK
0048 Little Nena 21031/08, 07/05/08, Brun/Hvit/Grå E:

Johnsen, Rigmor Og Jon Bjarne, Nævestad, Laget, 4950 Risør O:
Johnsen, Jon Bjarne/ Johnsen, Rigmor Dahlstrøm, 4950 Risør
(White Eagle - Snow Kajsa Helen)(w) 2 year old female, nice size.
Very pretty head and expr. Good level topline, good croup and
tailset. Front angulation ok, rear angulation ok, moved well.

1.AK
0049 Katia 10513/08, 12/11/07, Grå/Hvit E: Ørjestad, Hans-

Christian O: Hunskår, Tore, 3550 Gol (Timmi - Sheela AvVarge-
vass)(w) 2 year old female, on the smaller end of the scale but size
ok. But shy. Good front and rear angulation, nice head and expre.
Level topline.

2.AK
0050 Snøheimens Tanja 11848/04, 08/05/04, Grå/Hvit E: Kle -

ven, Tora, Gåsbuvn 940, 2323 Ingeberg O: Grøtte Toril Og Hoff-
mann Dag, 2450 Rena (Snøheimens Cola - Snøheimens
Salsa)(w) 6 year old grey female. Medium size. Nice head and
expr. Good arched neck, level topline, good croup and tailset.
Good angulations front and rear. Moved well.

1.AK
0051 Snørokks Tanana 26597/07, 10/10/07, Grå/Hvit E: Sund-

by, Johanne, Sørbråtvn 25, 0891 Oslo O: Hope, Kari Solvang,
3656 Atrå (Blackjack’s Jericho Of Jedeye - Tara Av Brattalid)(w)
2.5 years black and white female. Larger end of the scale, but size
ok. Pretty head and expr. Nice ear set and carriage. Level topline.
Good croup, tail slightly touches the back but set ok. Front and rear
angulations ok.

1.AK
0052 Laika S16432/2005, 18/12/04, Beige & Vit E: Hörnlund,

Anders, Sandbäcken 1, 542 91 Torsö, Sverige O: Anders Hörn-
lund, 542 91 Torsö, Sverige (Ukko Av Vargevass - Team Vacha
Star)(w) 5 year old grey female. Very typical head and expre, nice
ear set and carriage. Good arched neck, level topline. Nice slope
to the croup, nice tailset. Good front and rear angulations. Overall
well balanced female.

1.AK
0054 Vänervind Keila S46950/2007, 09/05/07, Grå & Vit E:

Hörnlund, Anders O Agneta, Sandbäcken 1, 542 91 Torsö, Sverige
O: Anders o Agneta Hörnlund, 542 91 Torsö, Sverige (Enok -
Laika)(w) 3 year old female. Very pretty head, good ear set. Nice
laid back shoulders,level top line. Good rear angulation, good
croup and tailset. Good feet. Moved very well.

1AK 2AKK CK 2BTK

0055 Foo 07097/08, 28/10/07, Grå/ Hvit E: Kroken Anne-K/
Lønning, Hans P O: Kroken, Anne-Katrine/Lønning, Hans Petter,
2364 Næroset (Muddy - Nay-La-Chee’s Hejira)(w) 2,5 year old
female. Very pretty head and expression. Obliqe, almond shaped
eyes. Nice ear set and carriage. Level topline, good croup and tail,
good rear and front angulations. Nice length to height ratio.

1AK 4AKK
0056 Ylajärvis Nm Ravna S63788/2007, 31/08/07, Hvit/Grå E:

Sundby, Johanne, Sørbråtvn 25, 0891 Oslo O: Sundin, Malin,
Sverige (Nathan Av Vargevass - Ylajärvis Mettemarit)(w) 2,5 year
old femaleGrey. Nice head and expression. Good angulations front
and rear. Well muscled. Wavy coat.

2AK
0057 Æsulv’s Ziksak 13265/06, 05/06/06, Ulvegrå E: Teslo,

Gro & Svein-Erik O: Teslo, Svein Erik, 2338 Espa (Stitch Av Brat-
talid - Æsulv’s Nenana)(w) 4 year old female black and white.
Pretty head and expression, nice earset and carriage. Level
topline, good front and rear angulation. Slightly too small and com-
pact.

2AK
0058 Vikerkollen’s First Isa 20168/04, 02/07/04, Viltfarget E:

Alhaug, Birgit Bordvik, Jessnesvn 106, 2315 Hamar O: Alhaug,
Birgit Bordvik, 2315 Hamar (N UCH Geir Av Vargevass - Isslottett-
’s Raya)(w) 6 year old female black and white. Pleasing head and
expression. Almondshaped eyes although a bit level. Top sized
female. Good front and rear angulation. Croup and tailset good. A
bit straight in the pasterns

1AK
0059 Arctic Snow Sascha 00409/05, 05/10/04, Gul/Hvit E:

Johnsen Rigmor Og Jon Bjarne, Nævestad, Laget, 4950 Risør O:
Johnsen Rigmor Og Jon Bjarne, 4950 Risør (Gufsejuvet’s Mickey
- Little Golden Sibi)(w) 5 year old female. Nice size and pro-
portions. Pretty head and expression. Level topline, good croup
and tailset, good angulation front and rear. Carrying a little too
much weight.

1AK
0060 Freia 19629/07, 12/05/06, Grå/Sort/Hvit E: Løw, Line O:

Kristiansen, Tom Arne, 3551 Gol (Spoti - Susi)(w) 4 year old
female, piebold. Nice size and proportions. Very pretty head and
expression. Obliqe, almond shaped eyes. Level topline. Good
tailset and croup. Good front and rear angulation. Moved very well.

1AK 3AKK CK 3BTK

Veteranklasse Tispe
0061 Sahra Av Vargevass 07078/99, 01/08/98, Grå/Hvit E:

Grøvan, Beate O: Grønås, Karsten, 3512 Hønefoss (Spassky -
Finnemarka’s Hippu)(w) 12 year old grey white female. Very pretty
head and expression. Level topline, good croup and tailset. Good
front and rear angulation Nice slope to the pasterns. Good feet. A
credit to the owner of a 12 year young.

1VETK 2VETKK

Barn og hund. Foto: Stine Oppegaard
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0062 Nunamiut’s Yr 13460/99, 14/11/98, Hvit/Grå E: Hafel,
Trond, Oppgardshågån 7, 2657 Svatsum O: Johansen Bjørn
Næss, 2450 Rena (Tawi - Vargteam’s Speedy)(w) 11,5 year old
female in really good condition. Nice head and expression, fantas -
tic coat condition. Good croup and tail set, good front and rear
angulation, moves very well.

1VET 3VETKK
0063 Akka Av Vargevass 10777/01, 08/05/00, Grå/Hvit E:

Johnsen Per Olav/ Grövan Beate, Karivollvn. 28, 7224 Melhus O:
Grønås Karsten, 3512 Hønefoss (Spassky - Varpunen Av Varge-
vass)(w) 10 year old black white female. Nice level topline. Good
croup and tailset, good angulation in front and rear, good coat.
Nice head and expression.

1VETK 4VETKK
0064 Lerkelund’s Bior Sue Suki 05176/03, 01/12/01, Sort/Hvit

E: Sundby, Johanne, Sørbråtvn 25, 0891 Oslo O: Engelschiøn
Christian Magnus, Engelschiøn Peter Bernhard, 2090 Hurdal
(Lerkelund’s Biors Tserko - Nay-La-Chee’s Svarte Ildico)(w) 8,5
year old black and white female. Very typical head.almond shaped
eyes, good earset and carriage. Nice level topline. Good croup and
tail, good angulations. Covered a lot of ground and move efford-
less.

1 VETK 1VETKK

VALPER
4 - 6 Måneder Hannhund

5001 Finse Wolf NO59698/09, 30/11/09, Hvit/Grå E: Sundby,
Johanne, Sørbråtvn 25, 0891 Oslo O: Sundby, Johanne, 0891
Oslo (Ole Ulv - Ylajärvis Nm Ravna)(w) 6 months male, light
grey/white. Very rangy. Will not see him much taller. A bit shy,
unable to cheque teeth. Fairly loose movement, typical for young
dogs. Settled well on the move.

1-3
5002 Vikerkollen’s Ds Prins NO32582/10, 09/01/10, Grå/Hvit

E: Korpela, Keijo Tapio O: Alhaug, Birgit Bordvik, 2315 Hamar (N
UCH Vikerkollen’s First Duke Jr - Vikerkollen’s Mos Safran)(w) 4
months male. Not yet entire, typical head and expression, good
shoulder and rear angulation, nice croup and tailset. Moved very
well for such a young puppy.

1-1, 2BHK
5003 Vikerkollen’s Ds Frostrøyk NO32580/10, 09/01/10,

Gul/Grå/Hvit E: Oskarsen, Helle, Nesvn. 403, 3158 Andebu O:
Alhaug, Birgit Bordvik, 2315 Hamar (N UCH Vikerkollen’s First
Duke Jr - Vikerkollen’s Mos Safran)(w) 4,5 month male. Not yet
entire, pleasing head and expression. Level topline, good tail.
Slightly upright in the shoulder. Fairly loose on the move because
the age. Slightly long upper arm.

1-2

6 - 9 Måneder Hannhund
5004 Valis Nanus Av Varnjarga NO57686/09, 18/09/09,

Grå/Brun/Hvit E: Smuk, Ragne Kristine O: Smuk Ragne Kristine,
9840 Varangerbotn (Putin Av Vargevass - Varghaugens Mocca)(w)
8 months male. Entire. Nice type, typical head and expression,
strong, level topline. Good reach on the move and good drive from
the rear. Good slope to the pasterns, good feet but slightly dirty.

1-1, 1BHK. BIM

4 - 6 Måneder Tispe
5005 Vierma uregw-0003, 23/01/10, Grå/Hvit E: Arnøy, Hans

Erik O: Ragne K. Smuk, 9840 Varangerbotn (Susuzov Av Varge-
vass - Runroy`s Bluemoon Røa)(w) 4 month grey and white
female. Pretty head and expression. Very bouncy on the move.
Very promising puppy.

1-1, 2BTK
5006 Smilla Varga NO59699/09, 30/11/09, Hvit E: Strøm, Eile-

en/Gullbekk, Sven-Erik O: Sundby, Johanne, 0891 Oslo (Ole Ulv -
Ylajärvis Nm Ravna)(w) 6 months white female. Would not want to
see her any taller. Almond eyes, but not enough stop which take

away the typical Siberian expression. Level topline, nice feet.
Moved well when settled.

1-2

6 - 9 Måneder Tispe
5007 Quanir’s Nala NO57024/09, 12/10/09, Sort/Hvit/Grå E:

Wollan, Raymond, Gravsåsvn. 22, 1860 Trøgstad O: Wollan Ray-
mond, 1860 Trøgstad (Uno - Ulveheia’s Aice)(w) 7 months female
black white. Typical head and expression. Almond shaped obliged
eyes. Shoulder placement ok. Good turn of stifle, a bit unsteady on
the move but ok. Could not cheque her bite.

1-4
5008 Varghaugens Lussi NO37852/10, 21/09/09, Grå/Hvit E:

Korpela, Keijo Tapio O: Martinsen Øystein Og Hege S, 2334
Romedal (Vänervind Cato - Isslottett’s Sun)(w) 9 months female
grey and white. Nice head and expression although ears could be
slightly larger? Good front angulation, good pasterns and feet, fair-
ly well muscled for one so young. Would like to see her with slight-
ly more weight.

1-2
5009 Nattfrostens Td Kraka S67621/2009, 23/11/09, Grå Och

Vit E: Sundin, Malin, Näset 2, S-794 92 Orsa, Sverige O: Elin och
Krister Mattson, Odlingen 105. S-82020 Ljusne, Sverige (Koy-
anokks Vladislav Treitak - Ylajärvis Aa Elizabeth Swann)(w) 6
months female grey and white. Typical head and exoopression.
Good height. Level topline. Well laid back shoulders. A bit straight
in the pasterns. Moved very well with good reach and drive.

1-1 , 1BTK BIR
5010 Run Roy’s Make My Day Sol NO59114/09, 18/10/09,

Grå/Hvit E: Larsen, Marianne Og Lasse T. O: Tømmerås Mari
Schjelderup/ Bergeng Roy Arne, 2318 Hamar (Run Roy’s Light’n
Thunder Frost - Run Roy’s Sunshine Cinderella)(w) 7 months grey
white female. Nice head and expression. Good height for age.
Shoulder angle ok, level topline. Nice rear angle. Moved well.

1-3 

Leif Herleiksplass tok dressur på disse to på slutten av utstil lin -
gen. De er utslitte på bildet. Min hund Emilie til venstre, og Stine
Oppegaards hund Alasuq til høyre. Emilie og Alasuq brå ker mot
hverandre, men dette var et forsøk på å få slutt på det.

Tekst og foto: Kathinka Øygarden
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Dommerens kommentar

En smilende og blid dommer Mary Davidson fra Nord-Irland. 
I forgrunnen står Huskyklubbens vandrepremie.      Foto: Tora Kleven

It was a pleasure to be asked to
Judge your show in 2010. The
hospitality was superb and I
was looked after extre mely
well. I am so glad I stayed after
the show and spent a fantastic
evening with the exhibitors. I
can’t remember ever drinking
as much in one night and I have
to admit to suf fe ring for it the
day after.

The show itself was very well
run and the weather was kind to
us.

I found the standard of the
animals to be high and it was
lovely to see so many working
dogs competing at a show. As
an owner of working Sibes
myself I really feel it is neces -
sary, and a duty of us all, to
preserve this wonderful breed.
The workability should be
uppermost in our mind whilst
breeding but we should also not
lose sight of the breed stan -
dard. If we breed purely for
looks we will lose the ability to
work and if we breed purely to
work we will lose that beautiful,
typical Siberian we all love.

I am pleased to say that I found
many, many, typical Siberians
on the day and you should be

proud of the standard of the
dogs in your country. If I was to
be critical my comment would
be on the cleanliness of some
of the dogs. Regardless of
whether we work our dogs a
show is a beauty contest and
we are presenting these ani -
mals to the world when we
exhibit them so they should be
clean and well groomed.

I was very pleased with my
winners on the day. My best
dog and eventual best in show
was an absolutely typical stan -
dard fitting male. He captured
my eye immediately and was a
real showman. I would definite-
ly have taken him home. My
2nd, 3rd and 4th best males
were also absolutely typical
examples of the breed and all
shown and handled very well.

The 4 best females were par -
ticularly hard to judge. This was
a very close call and all were
beautiful.

Thank you for giving me the
opportunity to judge and for the
many wonderful examples of
the breed that were presented
under me.

Mary

Norwegian Speciality Show 2010

Av Mary Davidson, Nord Irland

Det var flere enn domme ren
som var smilende og blid. 

Her er Mariann Jønsson fra
Verdal i Nord-Trøndelag
med Brando.

Til høyre: Ringsekretær
Vibeke Nordlien.

I teltet: Skriver Anne Kari
Østmo og dommeren.

Foto: Tora Kleven
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Et lite knippe bilder fra utstillingsringen
Foto: Stine Oppegaard

Mari Christoffersson Johanne Sundby

F.v.: Beate Grøvan, Lina Grøvan Johnsen og Gitte Alhaug

F.v.: Line Løw og Therese Nygård
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Foto:
Kathinka Øygarden

Foto: Per Olav Johnsen

Therese Nygård

F.v.: Eveline Koch og Tuva Hope

F.v.: Johannes Sundby Aukan, dommeren og Janne Holmvik
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Hei, her kommer en liten rapport fra
plass 47 på Norges Hundekjørerfor-
bunds fagmøte og ting. Jeg var innom
en liten tur som representant for Østre
Mjøsen TK. Jeg skal prøve meg på en
liten oppsummering av de viktigste
sakene som ble behandlet og vedta -
kene som ble gjort. Siden medlemmene
i ØMTK bare kjører slede så fes tet jeg
meg ikke noe særlig ved de punk tene
som gjaldt Nordisk.

Før tinget ble åpnet fikk vi en grundig
gjennomgang om VM. Det var mye Power-
point og fagre ord. Det kom klart fram at
styrets medlemmer av forskjellige grunner
ikke ønsket gruppe A, B og C. Det virket
også rimelig klart eller kanskje uklart at
klasse B og C kom til å havne på Gåsbu og
Røros. Men helt sikkert er det at ingen ting
er helt sikkert.

De innsendte forslagene kan for øvrig
leses på forbundets hjemmesider. Der
kommer også protokollene etter hvert. Men
akk så lenge for dere nøye dere med mine
noteringer.

Fagmøtene ble avviklet på lørdag og jeg
var tilstede på fagmøte slede.

Tingforslagene ble behandlet først og de
mest interessante følger under, med
avstemming fra både fagmøtet og fra tin -
get:

LOVFORSLAG (2/3 flertall)
FORSLAG 1:
Hakadal Sledehundklubb foreslår følgende:
Punkt 13.11.? Forbundstingets oppgaver 
Velge leder og nestleder i Antido ping ko -
mité for 2 år av gangen, med leder i
partallsår og nestleder i oddetallsår. ADK
leder og nestleder må konstituere enn ko -
mité med nødvendig kompetanse innen
jus, hundekjørersporten, dopingrutiner,
veterinær og farmakologisk kunnskap.

Dette forslaget ble trukket til fordel for et
forslag fra Rendalen TK. Med hjemmel i §
22.1 anbefalte lovutvalget tinget å ikke
behandle forslaget fra Rendalen TK. Tinget
etterkom anmodningen. 

TINGFORSLAG (2/3 flertall)
FORSLAG 2:
Hakadal Sledehundklubb foreslår følgende:
Endringer og tillegg til arrangementsregle-
ment og kjørereglement for slede.
Mellomdistanse
20.1.6 (må justere tallene for resten) Junior
15 -17 år 6-spann Løypelengde 30 - 50 km.
Spannet skal bestå av 4-6 hunder ved start
og ikke mindre enn 4 hunder under løpet.
Samt eget forslag for NM-klasser med
samme ordlyd og begrunnelse.

Fagmøtet stemte over forslaget med en
liten endring til 20 km som nedre distanse i

stedet for 30 km, 14 var for, 3 avholdende
og 3 var mot. Forslaget ble vedtatt på tin get
med endringen på nedre distanse. 

TINGFORSLAG (simpelt flertall)
FORSLAG 3:
Hakadal Sledehundklubb foreslår følgende:
Arrangementsregler for NM kortdistanse,
mellomdistanse og langdistanse og bar-
mark.
Hakadal sledehundkubb foreslår følgende
endring på 20.5.1 (kortdistanse), 20.2.1
(mellomdistanse/langdistanse) og arrange-
mentsregler for NM barmark:
For at klassene skal ha status som NM, må
det være minimum 8 startende.

På fagmøtet stemte 11 for og 9 i mot. På
tinget falt forslaget med 8 for og resten i
mot.

FORSLAG 4:
Elverum Sledehundklubb foreslår følgende:
Endring i regler for klassene i slede og bar-
markskjøring - minimumsdeltakelse for
utdeling av medaljer under NM.
Vi foreslår at kravet til minimum 4 deltakere
bortfaller.

På fagmøtet slede var ikke Elverums repre-
sentant tilstede, forslaget ble derfor ned-
stemt på fagmøtet. På tinget stilte repre-
sentanten opp og forslaget ble vedtatt med
knappest mulig margin: 22 for, 21 i mot og
3 avholdende. 

FORSLAG 5:
Styret foreslår følgende:
Aldersdefinisjon
Styret i NHF foreslår at aldersdefinisjonen
for alle NHF’s grener endres til IFSS’ og
sledes tidligere definisjon (slik den var før
8. desember 2009). IFSS har følgende
definisjon: “The age of a competitor is
considered the same during a racing sea-
son. It is the age the competitor reaches on
the 31 December following the end of the
racing season.“

Forslag til ny tekst:
For alle klasser, unntatt langdistanse seni-
or, er deltakers alder den samme gjennom
hele sesongen, og er den alder vedkom -
mende har 31.12. det kalenderåret seson -
gen avsluttes. Det gis ikke dispensasjon for
deltakers alder.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt både
på fagmøtet og på tinget.

FORSLAG 8:
Østre Mjøsen Trekkhundklubb foreslår
følgende:
Dette er ikke et tingforslag, men ØMT
ønsker at tinget kommer med en uttalelse
og fatter et vedtak om prosessen videre.
FORSLAG til tinget 2010:

1. Det nedsettes et utvalg som evaluerer
VM 2011.
2. Med utgangspunkt i de erfaringene som
VM 2011 har gitt oss kommer utvalget med
en innstilling på tinget 2011 om NHF bør
søke om EM i alle grener eller deler av
disse i 2014, 2016, eller et seinere år, eller
ikke søke i det hele tatt.

Forslaget ble behandlet på fagmøtet og
stemt over der, men tinget ønsket ikke å
behandle forslaget. På fagmøtet var 11 for,
4 i mot og 5 avholdende.

På fagmøte slede ble det behandlet en del
forslag i tillegg til tingforslagene. 

FORSLAG 9:
Hakadal Sledehundklubb foreslår følgende:
Tillegg til kjørereglement langdistanse
punkt C10.2 Kjørere
10.2.1 Arrangør kan søke NHF sitt styre
etter innstilling fra TKS om å arrangere
egne ungdomsløp for aldersgruppen 15 -
17 år med løp på maks 8 hunder og dis-
tanse over 100 - 300 km. Kjører må ha
skriftlig tillatelse fra foresatte for å starte.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt med
et tillegg om fylte 15 år på startdagen.
ØMTKs tilleggsforslag om uoff. Mesterskap
(VM og NM) i kommende sesong falt med
en stemme for og 19 mot.

8. Sak til drøfting:
Styret har følgende sak til drøfting:
Revidering av sledehundreglementet.

Dette forslaget ble i sin helhet forkastet, i
stedet ble det vedtatt at TKS skulle sende
ut et revidert forslag på høring i klubbene
for deretter etter innspill fremme forslag om
nytt reglement på tinget i 2011.

For de som lurer litt på hva som skjedde
med jr. klassen i mellomdistanse kan jeg
bare få opplyse at nå har vi to jr. klasser i
mellomdistanse. 

På tinget ble det også avholdt valg, det
nye styret og komiteene finner dere på
hjemmesida til forbundet. Som valgkomité
for TKS ble Rutha Bang Pedersen, Øystein
Varhaugvik og Frode Galaaen valgt.

En liten P.S. sånn helt på tampen.
Alle vedtakene over falt eller ble vedtatt lov-
lig i henhold til forbundets lover. Det er 59
trekkhundklubber i forbundet, flere kan
møte med 2 og 3 stemmer i alt 89 stemm-
er totalt. I tillegg styrets medlemmer, kom-
itéledere og kretser. Med bare 46 stemme-
berettigede tilstede kan en jo spørre seg
om vedtakene virkelig speiler grasrota. På
fagmøtet var det direkte stusslig med kun
20 stemmeberettigede totalt. Litt å tenke på

Hilsen Presten

Informasjon fra Norges Hundekjørerforbunds ting på Rica Hotel Gardermoen 5.-6. juni 2010
Av Svein Erik Teslo
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Spaltene Småbjeff, Lesehusky og My Favorite Things... redigeres av Johanne Sundby. Har du stoff
til disse spaltene, ta kontakt med Johanne.
Mail: johanne.sundby@medisin.uio.no eller tlf: 905 58 704

Småbjeff - litt av hvert om smått og stort

Lesehusky

My Favorite Things.....
En stor metalløse. Til å gi bikkjene for

fra bøtter og slikt.
Et stort plastfat på størrelse med

blokkene fra Vom og Hundemat. Fåes på
Felleskjøpet (for-fat til kalv). Gjør det
mindre grisete å tine kjøtt.

Nødlader til mobilen. Bruker batterier

av samme slag som brannvarslere. Fåes
på ”Magasinet”.

Campingstol. For de som stiller ut.
Eller for hyggelige raster på fjelltur, i så
fall må den være sammenleggbar. Tore H
tryllet en ut av sleden i solsteiken på 1400
moh.

Rabiesvaksine. Især nå som det nes -
ten er obligatorisk selv for turer til Sverige
med spann over 5 hunder. Så rigide reg -
ler at noen og enhver kunne tenkt på å
kjøre sprint.

Ivar H og Tone H i Oslo sleper på hver
sin valp. Ryktene går om at de kommer
fra Skjellbreia og skal bli trekkhunder.
Foreløpig er de utpregede trekkopphun -
der.

Jana Henychova fra Tsjekkia skal til
Norge for å se på SH igjen etter et år med
30 AH og uten bil nær Nordkapp. Hun er
i ferd med å konvertere til samisk og har
LGO (La Grand Odyssé - etappeløp i
mellom-Europa) i kikkerten. Ikke lett å
stoppe den dama, i skrivende stund er
hun observert på vei til Rena og Atna og
Frogner.

Fler og fler kommer til samling i bobil.
Redaktøren intet unntak. Noen av oss
tror at dette er klimaflyktninger som egnt-
lig er hjemløse hele tiden. Si meg hvor
snøen kommer og jeg kan si deg åssen
jeg fikk AFP tidlig.....

Linda A og Odd G fra Drammen hadde

en regnvåt uke på Haugastøl midt i mai.
Siden det samme regnet datt ned i hue
på minst tre andre spann ble det livlig
samling på parkeringsplassen foran
hytta. Minst 48 hunder og 5 kjørere....
Natten hadde ikke nok timer til alt pratet.
Forsøk på tur fra Dyranut den ene dagen
ble faktisk ikke så galt, men dagen etter
var sikten null og da vi så på ruten på
GPS etter at vi fant tilbake til bilene så vi
at joda: En stor og en liten ring.

Tore Hunskår har en grevling i taket -
han har tatt over for Knudsen og Ludvig-
sen og leder ulike spann fra lavlandet
gjennom tunnell og ut i vårløysinga, og
finner alltid tilbake til Ål.....

Line leder har sluttet å gå tirsdagstur
med lokallaget. Ryktene sier at hun tre -
ner. Uten spann. Ja, ja.

Tori og Oda passet hunder i en lokal
kennel en kort helg mens matmor var

borte. Hvordan de klarte å spise fem piz -
zaer på tre dager vet vi ikke.

Hans Christian Ørjestad har lagt ned
kommentarspalten sin og forlatt NING.
Unntatt for egne kommentarer til hvem
det nå måtte være som er ansvarlig for all
verdens raseren idioti. Synes vi nesten
ser konturene av selveste husky-dj....en.
Kanskje er det Urhunden som går igjen?

Utstillingen på Frya er et treffsted for
SH-eiere som ikke stiller ut. De ”kommer
bare forbi” for å se på de som stiller. Og
så drar de hjem igjen....... og ser nøye på
sine egne bikkjer.

Eileen Strøm har fått alpakka (som er
en slags kamel) og to SH og ti AH-valper.
B og S Alhaug har fått seg en Sarloos
Ulvehund. Og en dachs. Kari Hope har to
katter. Hva blir det neste? Kenguruer?
Rikke sier hun HAR det allerede.

Alle må lese den svenske polarhund-
klubbens rasekompendium. Det er fine
bilder, fine argumenter, og SH som
arbeidende sledehund står i forsetet. Om
bare alle dømte etter det ville vi komme et
langt skritt framover også i ringen, og til
og med jeg kunne se poenget med utstil -
ling som et redskap i å få bra bikkjer.

Tom Avery. To the end of the earth.
(Outdoor Exploration - www.atlantic-
books.co.uk) Om et forsøk på å kopiere
Peary’s sledeferd til Nordpolen, med to
åttespann grønlandshunder og minus 30-
40 i ukevis. Veldig bra fortalt.

Lorna Coppinger. The world of sled
dogs. (ISDRA). From Siberia to
Sportracing. Hundekjøringens historie.
En klassiker. Kan kanskje lånes av HCØ?
Eller oppspores i et antikvariat?

Til høyre: Meg og Cooper kjemper om
plassen i snøen i Gausdal i vinter. 

Foto: Anne-Katrine Kroken
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Tekst: Johanne Sundby
Foto: Siri Spjelkavik

For resultater kan man se på: www.seppa-
la.no. Bare en ting. Mine resultater er feil.
Jeg har fått en time for mye. De vet det og
jeg har fått mail om rett tid. Men hjemme-
sider er hjemmesider. Fem timer, ja ja. Ikke
så dårlig egentlig. Jeg fikk ikke sjansen til å
dra til Finnmark selv om jeg var påmeldt,
betalt, hadde trent og hadde nyoverhalt bil.
Blodtrykk og rygg streiket, og jeg ble på
Østlandet. Der arrangeres altså Seppala-
løpet. Det har vi kjørt noen ganger før. 

Seppala med seks reinrasede SH syntes
bra, da. Tana var løpsk, Bardus ikke regist -
rert, jeg på betablokker (doping, doping…
??) – og varmt vær. Det er massestart på
Seppala, og det er interessant å se alle
nordiskvorsteherene stresse av gårde.
Snøanker er en flott oppfinnelse synes
spannfolk. Vi ankret opp nede bak en
murvegg, i plump og slaps. Løypa er inte -
ressant: først masse opp, masse svinger,
bra preppa skøytespor, brede som ei
låvedør. Sklir fra side til side. Vi kommer til
sist til sjekkpunktet der vi skal sette opp telt.
Det er det vanlige, vorstehere som må sove
i teltet, stikker av, løper att og fram og erter
på seg kjettingfestede siberians som hop -
per etter dem. Det ble bikkjekaldt, minus
17, men det er greit for mine hunder. Dekk-
en hadde jeg jo med, det er jo bare mars!
Siberians med dekken, ja da! God sove-
pose for meg, og et flott bål. Traff mange
hyggelige folk fra sledehundmiljøet her og
der. Jeg kjørte eneste reinrasede spann. 

På starten neste dag måtte vi vente nesten
til slutt. Litt av en prøvelse med alle span -
nene som fôr forbi. Til sist knakk Kobuq
som var oppankret forover nakkelina si og
gikk bakover for å hilse litt ublidt på en
stressa Tipp……. Men det ble ikke noe ut
av det, vi kom av gårde. Av de som startet
sammen med oss, mistet det andre seks-
spannet de to lederhundene sine på
samme måte: linespising. Og et åttespann
forsvant nedover uten kjører. Det var rett og
slett bratt nedover. Glatte brede løyper, der
selv Skunksleden min (tung av telt og slikt)
deiset fra side til side i svingene på nesten-
skare. Jeg kjørte bang inn i et tre og knakk
et ribbein, men pytt, pytt. Det blir ikke
skikkelig vondt før etter tre dager. Jeg ble
først hengende etter, så sittende på kne på
skutermatta, men kommandoen ståååå sit -
ter bra, så vi kom oss da opp igjen.

Frøya, som mistet spannet, fikk sitte på
med en skuter. Jeg fant spannet med
ankeret nede, og stoppet og sikret det litt
bedre. Frøya kom til mål, hun! Hun er frem-
deles skoleelev, så det er bra. 

Seppalaløpet 13. - 14. mars 2010
Hjemmefronten: Seppala

Etterpå traff vi myriader av skiløpere med
og uten bikkjer. Og heiagjenger og fotogra -
fer og drikkesjekkpunkter. Vi måtte passere
sikkert tjue nordiskspann, men det gikk
stort sett greit unntatt et spann som Zorro
knurret til, han hadde begynt å halte litt og
følte seg sliten og ville ha plass til å pas -
sere. Vi kom da til mål også. Litt diaré på
bikkjene siste timen. Og premieutdelinga
fant jeg bare ikke. Ikke bilnøkkelen heller,
først. Men heldigvis, den satt fast nede i
lomma. Jeg vant premien som eldste
kvinnelige fullførende. Rekrutteringa til min
klasse i min alder er ikke akkurat så stor da.
Så kanskje jeg kjører det igjen? 

Seppalaløpet er et minneløp til ære
for Leonhard Seppala. Det ble
arrangert for første gang i 1951, og i
år var det 56. gang løpet ble arran -
gert.  

Årets arrangørklubb var Bærum
Hundekjørerklubb og løpet hadde 50
deltakere i nordisk klas sene, 11 i
slede klassene og 8 i mini-Seppala.

Løpet går over to dager med over-
natting i telt. Løypa er totalt ca 70 km.

6-spann slede (2 deltakere)
2. Johanne Sundby 5t 3m 45s
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Amundsen Race 2010

SM Slädhund i Åsarna, Sverige 12. - 14. mars 2010

Den svenske sledehundklubben
Amund sen Race med siberian huskyeier
Nisse Uppström som leder, arrangerte det
årlige Amundsen race 19. - 22. mars i år.
Løpet starter i Østersund i Sverige, går
over grensa, og ender i Røros etter 420
km. Løpet består av 5 etapper. 

Av 36 startende kom 23 i mål, og av
dem var det seks med SH. Ikke uventet

var det Karsten Grønås som kjørte ras -
kest av dem. Han kom inn på en im po ne -
rende 12. plass bare 5 timer og 52 mi nut -
ter etter vinneren.

Marius Moholdt var eneste norske del-
taker med SH, også det en imponerende
prestasjon da det er andre året Marius
kjører hundespann. 

Siberian Huskyspann (36 deltakere)
12. Karsten Grønås, S 1d 22t 52m 
16. Catherine Mathis, Fr 2d   5t 52m
18. Don Duncan, USA 2d   6t 13m

(lånte Nisse Uppströms hunder)
20. Malin Sundin, S 2d   6t 18m
22. Anders Hörnlund, S 2d 11t 34m
23. Marius Moholdt, N 2d 11t 50m

Årets svenske mesterskap for sledehunder ble
arrangert av SPHK Nedre Norra. Arrangementet
skulle egentlig være i Särna, men ble flyttet til
Åsarna da det var problemer med løypeforholdene
i Särna. Åsarna er kjent for å ha gode spor, og
selveste Thomas Wassberg er løypeansvarlig. Han
setter sin ære i å holde perfekte spor. Det var en av
grunnene til at Viggo og jeg valgte å dra dit. I tillegg
er det veldig sosialt fordi de fleste innlosjeres på
Åsarna Skicenter der det er tre bygninger med
plass til ca 30 personer i hver, med felles kjøkken
og oppholdsrom.

Torsdagskvelden var det veterinærkontroll av
alle hundene, og fremvising av vaksinasjon og inn-
levering av spann skjema. I Sverige er ingen ting
overlatt til tilfeldighetene, kanskje en av grunnene
til at bl a kennelhoste er mindre utbredt? 

Fredagen var det nydelig vær og stor stemning
oppe på Kyrkstadion der det er start og mål. Det
var deltakere fra hele Sverige, fem fra Norge, i til-
legg fra Finland, England, Tyskland og New Zea-
land. De tre fra Norge som konkurrerte i klasse A
vant alle sine klasser. I klasse C var det to, Gro
Teslo og Viggo Jør gensen, og de deltok begge i 4-
spann. Det morsomme med å delta i Sverige er at
det faktisk er flere deltakere i klasse C (siberians),
enn i klasse A. På grunn av bytting av arrange-
mentssted i siste liten var det færre deltakere enn
vanlig, bare 62 påmeldte.

Etter første dagen lå Viggo på fjerdeplass, men
tredje og siste dagen kjørte han seg opp til en
bronseplass. Bronsemedalje fikk han likevel ikke
siden han ikke er svensk statsborger, men mange
fôrsekker ble det. Gro lå på en ellefteplass alle tre
da gene. De hadde en flott tur i det nydelige været
som holdt seg hele helga.

Lørdag kveld var det ”kameratmiddag” på
Åsarna Skicenter, med god mat og drikke. Som
”rosinen i pølsa” var det også et musi kalsk innslag
med folkemusikk og sang fra Jämtland.

Noe av det mest positive med løpskjøring i
Sverige er at klasse C er verdsatt på lik linje med
klasse A innen sprint og mellomdistanse. Hunde-
kjørere med siberians og blandingshunder omgås
på en naturlig måte. Skulle ønske at vi kunne få til
det samme i Norge, for vi er så få i denne sporten
at vi behøver hverandre.

Tekst og foto: Tora Kleven

Over: Gro Teslo rett før målgang.
Under: Viggo Jørgensen kommer inn til en bronsemedalje.

4-spann klasse C, 3 x 10 km (13 deltakere)
3.  Viggo Jørgensen 1t 12m 13s
11. Gro Teslo 1t 18m 46s



30 Huskybladet

3 dager før løpet klarte jeg (Lars) den
bragden å knekke den ene QCR skinna
på sleden jeg skulle bruke, så det ble
mye styr. Men takket være noen snille
”sambygdinger” fikk vi låne deres
supre slede. Så en stor takk til kennel
Snowdog og Kjell & Anne.... 

Etter å ha levert Nora til foreldrene til
Camilla, gikk turen opp til Rjukan fjellstue.
Hadde med oss alle hundene på kennelen,
og valpene skulle for første gang stå på
kjetting, kunne jo bli livat. Var forberedt på
storslagen utsikt underveis etter referat fra
Camilla når hun kjørte løpet i 2008. Men
her fikk en kun se tåke.

Vel fremme og vist til parkeringsplass,
skulle valpene for første gang få oppleve å
være på samling med kjetting fast i krop -
pen. Var i overkant mye lyd i starten, men
etter en stund roet de seg litt. Flinke ble de
etter helgen. Flinke valper...

Fikk utdelt rom, og kjøremøtet foregikk
ryddig og greit med info om kommende
dags løp. Jeg fikk etterhvert tak i Tore
(Hunskår) og ble presentert for de hundene
jeg skulle kjøre med. Camilla skulle jo kjøre
våre, mens jeg skulle kjøre med kun en av
våre, og resten av spannet med Tore sine
hunder. Takk igjen for lånet Tore. 

Løpsdagen så ut til å bli trist og grå, da det
var tåke og ikke særlig gode utsikter for
dagen. Og idet Camilla startet tenkte jeg for
meg selv at dette blir en grå og muligens
bløt tur. Kunne sverge på at jeg kjente
regn. Camilla fikk god hjelp ut av parke -
ringsplassen av de flinke handlerne, og det
mye takket være arrangørens innsats for å
få tak i gode hjelpere til start. Var meningen
at jeg skulle hjelpe til, men i det jeg gikk for
å ta et bilde, fikk hun klarsignal for å starte.
Brått en som fikk litt dårlig tid gett... (ehhh).

SÅ var det min tur. Fikk også god hjelp av
handlerne bort til startområdet. Starten gikk
og jeg tenkte for meg selv at ”dette blir litt
kjipt, har med kamera og greier, skulle jo ta
masse bilder!” ... så feil kunne man ta.

Etter knappe kilometeren var det akkurat
som om en kom igjennom et tykt skydekke
og himmelen åpenbarte seg med sol og
knallblå himmel. Smilet kom raskt! Dette

Rjukanløpet: Sesongens siste og vakreste løp
....det må det være.
Tekst og foto: Camilla Kerler & Lars Günther

Øverst:
Parkeringsplassen søndag.
I midten:
Flinke valper, Wilma, Betty, Barney og Dino.
Til høyre:
Camilla starter i tåke.
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må uten tvil ha vært den flotteste turen jeg
noensinne har kjørt, selv med lånte hunder.
Om det ble tatt bilder...? Ja sånn ca 467...
og film selvfølgelig. Hadde hørt så utrolig
mye flott om denne løypa og naturen, at
forventningene var skyhøye. Og de ble
møtt så det holdt. For de som ikke har kjørt
løpet vil vi anbefale det på det sterkeste. Et
mer sosialt og flott avsluttningsløp for
sesongen skal en lete lenge etter... trur vi...
Camilla har jo skrevet tidligere hva hun
syntes om løpet, så denne gangen er det
min tur.

Underveis ble en lamslått av det ene vakre
skuet etter det andre, og kameraet fikk
virkelig kjørt seg. I og med at det ble så sykt
fint vær ble det også svært varmt. Hadde
med et lite termometer, og det viste 19
grader pluss. Så det ble noen stopp under-
veis for å la hundene kjøle seg ned. Under-
veis i løpet er det slik at man passerer en
bakke ved navn ”Jägermeister-bakken”.
Her har det blitt for vane av en suporter-
gjeng, (ikke i regi av arrangør,) å servere litt
god drikke og heie folk videre. Et artig tiltak
fra den gjengen på over 20 mennesker som
hadde tatt seg bryet med å komme seg helt
inn dit for å heie kjørerne videre. Artig,
artig. Dette markerte også at en er ca halv-
veis i løpet, og en forfriskning kom godt
med.  

Kjørte store deler av løpet sammen med Ulf
P. Muggerud, og vi var begge enige om at
dette løpet kom vi til å kjøre igjen. Resten
av løpet traff jeg på en og annen heiagjeng
og stort sett blide tur-folk.

Øverst:
Det ble sol og knallblå himmel. 
Pippi & Melvin i front, Leelo & Stitch (vår) 
i point, Lenny & Presto bakerst.
Til høyre:
En liten pause i ”kneika”, vaaaarmt.
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Camilla derimot, så jeg ikke noe til. Hun
kjørte i vei og jeg rakk aldri å ta igjen henne.
Liker ikke helt det at det kan virke som om
hun får mer ut av hundene, enn hva jeg gjør.
For de hadde visst gjort en super jobb gjen -
nom hele løpet, sa Camilla. Kan jo hende
det hjelper å veie 30 kg mindre enn meg og.
Resten av løpet foregikk uten dramatikk, og
en ble bare stående og beundre flott natur
og flotte hunder som dro meg de 6 mila opp
og ned fjellet. Hundene til Tore og Stitch (vår
hund)  gjorde en strålende innsats i denne
varmen, og var i kjempeform når vi kom til
mål. Får igjen takke Tore Hunskår for at han
lånte ut hunder og gjorde denne turen
mulig.... Snakker om næring til sjela.... 

Etter målgang ventet en god dusj og ban -
kett. God mat og drikke satte prikken over
i’en for meg. At det vanket premier til
absolutt alle startende var ikke en demper
det heller. Makan til premiebord. Blir trukket
lodd ut av en caps på hvilke premie en skal
få, så her var alt mulig.

Heiagjengen ved ”Jägermeister-bakken”.
Her var det servering av ypperste klasse.

Flott mottakelse ved målgang. Tore Hunskår kjørte inn til en flott 3. plass. 

Lars får premie og klem av Kari Hope i arrangørklubben Mush.
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Hjemturen bragte med seg mye bra å se
på, som Camilla hadde nevnt. Hun lider av
en smule høydeskrekk, så det ble ekstra
morro å kjøre ned til Rjukan ”sentrum”.
Hehe. At hun turte å kjøre opp dit helt alene
i 08 er ikke gæli! Flink hun...

Takk til Tore for lån av hunder, takk til Anne
og Kjell for lån av slede, og sist men ikke
minst: Takk til arrangøren Mush for et utro-
lig fint og flott arrangert løp....vi kommer
igjen neste år. (Forhåpentligvis med egen
slede og egne hunder.)

Rjukanløpet 
27. mars 2010
Rjukanløpet er et fjelløp på 6 mil og
løpsarrangør er Sledehundklub ben
Mush. Løpet har start og mål på
Rjukan Fjellstue, med bankett etter
løpet og barneløp på søndagen.

8-spann (21 deltakere)
3. Tore Hunskår 3t 23m

18. Johanne Sundby                 4t 11m

6-spann (10 deltakere)
7. Camilla Kerler 4t 21m
9. Lars Günther 4t 39m

Norges høyeste bru å dingle i strikk fra.

Bilder til høyre:
Nr 1. Camilla Kerler
Nr 2. Johanne Sundby
Nr 3. Tore Hunskår
Nr 4. Dette må være toppen av lykke, hunde-
spann i fint driv, nydelig vær og en fantas -
tisk utsikt. På bildet Tore Hunskår.

Foto: Kari Solvang Hope
4.

3.

2.

1.
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Hamar Trekkhundklubb arrangerte det
årvisse påskeløpet på påskeaften. 30
stilte på startstreken i dette uhøytidelige
løpet der du kan starte når du vil, og med
så mange hunder du vil. På grunn av føre-
forholdene ble det bare en distanse, alle
kjørte 8 km. Dette er løpet der ”ukjente”
stiller på startstreken, de som ikke har
våget å starte i løp tidligere på året, og de
som ikke har så høyt ambisjonsnivå. Her
dukker mange nye fjes opp. 

Gitte Alhaug stilte på startstreken med
”nye” hunder. Hun fikk låne Rossevan -
gens A-spann. Gitte tacklet 4-spannet
greit, og fikk dagens raskeste tid for SH.
Hennes mor, Birgit, deltok med Vikerkol -
lens B-spann i 3-spannsklassen. Hun
brukte gode, gamle Moritz på snart 11 år
som le derhund. Dessverre ble hun utsatt

for et uhell ute i løypa da et AH-spann
med en blind lederhund kjørte henne ned
bakfra! Etter litt trøbbel med å få skuter -
matta og bremsen på plass kom hun seg
heldigvis videre og fullførte løpet. I
samme klasse kjørte Tora Kleven med
Rossevangens B-spann. Det er nettopp
det som er det spesielle med Påskeløpet,
her er det mange ”uvanlige” spann. 

Sigmund Alhaug kjørte Vikerkol lens A-
spann i 8-spannsklassen med 10 hunder!
En hund til eller fra - pytt-pytt hva gjør vel
det? Også mellomdistansekjører Stig
Torp avsluttet sesongen med et sprintløp. 

Eva Kraft snørekjørte som vanlig fort
med to SH, og fikk ingen konkurranse fra
Tora som startet i samme klasse med
Luna som var høyløpsk. Greit å starte
aller sist da så ingen får ødelagt løpet sitt.

Resultater fra løpet på 8 km:

4-spann rekrutt/junior (2 deltakere)
1. Gitte Alhaug 16m 15s

3-spann (3 deltakere)
1. Tora Kleven 23m  1s
2. Birgit B Alhaug 34m  8s

8-spann (8 deltakere)
5. Stig Torp 17m 47s
8. Sigmund Alhaug 19m 47s

Snørekjøring 1-2 hunder (4 deltakere)
3. Eva Kraft        (to hunder)         23m 58s
4. Tora Kleven   (en hund) 31m 16s

Totalt var det 30 deltakere.

Påskeløpet 3. april 2010
Tekst: Tora Kleven

Til høyre:
Birgit Alhaug er
glad for å komme
i mål, med
pensjo nisten
Moritz foran til
høyre.

Under:
Hamar Hunde-
kjørerarena badet
i påskesol.

Foto: 
Viggo Jørgensen
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1.

1. Gitte Alhaug freser i mål.

2. Tora Kleven

3. Eva Kraft

4. Sigmund Alhaug og Stig Torp
(foran) diskuterer løypa med Adrian
og Erik Berntsen etter løpet.

Foto: Viggo Jørgensen

4.3.

2.
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I årene framover kommer jeg og flere sik -
kert til å dra på slike turer, og vi oppfordrer
folk til å bli med. Ofte blir slike turer til på en
litt spontan måte: folk som kjenner hver-
andre litt finner ut at de skal dra, og så går
ferden av sted. Hvis man ikke helt vet hvor
man skal dra, eller er usikker på om man
tør dra alene, er det helt greit med en mail
eller ringerunde. På de turene jeg drar på,
er det av og til mulig å låne et par hunder
for å få et stort nok spann, men det forven -
tes vel at man i alle fall klarer å manøvrere
egen slede, stalle opp hundene på kjetting,
slå leir og lage mat på feltmaner selv.
Navigasjon er det ofte noen som kan, eller
noen er bedre kjent enn andre. Innkvarte -
ringen er i telt eller enkle hytter. Tursitfore -
ningens hytter er bare unntaksvis så ledige
at tre-fire hundespann er velkomne mer
enn en natt……!

I vår har vi vært flere spennende steder.
Rjukanløpet er et flott arrangement, der
mange NSHK medlemmer kjører en seks-
mil på fjellet. Da er det flott med en tur som
starter i terrenget rundt skuterløypene på
Møsvatn, bare man holder god avstand til
raske og litt irriterte skuterkjørere og beta -
ler parkeringsavgift dersom man starter fra
skisenteret. Noen brukte anledningen til å
kjøre helt til Haugastøl, mens andre cruiset
rundt på vidda nesten uten å møte folk hele
påsken.

I Alvdal vestfjell har jeg kjørt med Ørje-
stad og Løvvold, de har hatt et spor der
inne, og det har vært mulig å starte fra f.eks
Gråsjøen i Atna. Ikke mange oppkjørte
spor ellers, så det er best å kjøre mens det
enda er morgenskare hvis man vil andre
steder enn der løypene går. Ikke langt der-

fra, mer over i Rondane-
/Venabu-terren get: Spids-
bergseter, der er det flotte,
brede skuter- og skiløyper,
men også flere folk. Da vi
var der en søndag-man-
dag i slutten av april var
det ingen andre enn oss,
men masse, masse løy -
per.

Hardangervidda er selv-
sagt bra. I begyn nelsen av
mai er det mye hunde -
kjørerakti vi tet rundt Fager-
heim Fjellstue der man
kan leie seg inn og få
nydelig mat i 1. mai -helga,
takket være Ralph Johan -
nessen og Inger-Marie
Haaland, ikke ukjente
hunde kjørere det da!
Kjendisfaktoren er høy og
begersvingingen også.
Mange – spesielt i klubb -
miljøene i Hakadal – kjører
spann fra den kanten og
innover til Krekkja/Finse
for å ligge i leir sør for
Finsevann. Vil ikke anbe-
fale å campe nær Krekkja,
for mye folk og for mye
vann. Ved ”Veggen” på vei
til Finse er det flott le. Det
er stikka inn til Kjeldebu
også, og derfra kan man
kjøre litt alpint over til
Finse. Til Kjeldebu kan
man lett komme fra
Dyranut. En favoritt som er ganske tørr og
vannfri selv seint i seson gen er å kjøre fra

Dyranut og sørover
mot f eks. Sand-
haug. Vi lå i leir der
og syntes det var
lett å kjøre i det ter -
renget, forholdsvis
flatt, men sikkert ut -
satt for vind da. Ikke
mye vind i mai, så
det er greit.

Nord for Finse er
det noen løyper
over Hallingskar -
ven som er alpine

og flotte, runden mot Geiteryggen er fin.
Dersom man tør krysse riksveien eller
starter ut på denne sida kan man sikkert
kjøre hele veien til Skarvheimen. I alle fall
liker vi ter renget der, og det er relativt snø-
sikkert langt utover våren fordi det er høyt
og fritt…… vår flotteste tur denne våren,
2010, gikk i det terrenget. Møtte tre skilø -
pere på tre dager, det var alt!

Selv har jeg også kjørt enda lenger nord,
men det er en tid siden ; Valdresflya sier
de i NSHK som bor på den kanten holder
seg bra langt utover våren og er lett å
komme til. (obs om våren kalver reinen
noen steder, sjekk med lokalkjente) og ter -
renget innover mot Fondsbu. På Fondsbu

Vårturer på fjellet
Tekst og foto: Johanne Sundby

Det å sette bort sleden etter påske kan fort bli helt
feil. Det er i april og mai det er finest på høyfjellet, og
relativt trygt å ferdes dersom man unngår åpent vann
eller råtten is. Vi har valgt å ta noen turer på denne
tiden av året. Mai byr ofte på lange helger, og selv om
man må kjøre et stykke for å nå snøkanten, kan det
være verdt anstrengelsen. Dessuten er det færre folk

i fjellet etter at påska er over, mens merkestikkene
ofte står igjen og gjør det lett å finne veien på ferd-
selsårene uten at man ødelegger for skiløpere. Det
fine er at man kan laste en del i sleden, slik at turen
blir komfortabel nok i matveien, med bra telt og
reinsskinn, en god bok og solbriller og solkrem i
mengder.

Hardangervidda i mai. 
Bestefar Tipp, 6, far Lillefot 4, og gutten Juluss 1 står og ser
på at tre siberian/samojedspann forlater leirplassen vår. De er
trette etter tre mils tur allerede, og syes det er greit å hvile ut.



spiste ei løs gardsbikkje opp all hundema -
ten vår, så det ble knekkebrød på hele
gjengen en hel helg……. I Jotunheimen er

utfordringene at det er lettest å kjøre i da -
lene, men der smelter det fortere enn på
selve fjellet. 

Fjellene og breene i deler av Jotunheimen
er bratte, så jeg har faktisk tatt med meg
feller som jeg har klistret under meiene på
sleden for å få maksimal bremseeffekt.
Kjettinger surret rundt meiene kan også
være lurt. I dyp, våt snø har sledebremsen
en tendens til å kjøre seg fast, selv om
skutermatta kan brukes er det ofte ikke nok
hold i snøen. Pass på anke len så den ikke
knekker i bremse-sprekken!!

Ofte er det dog stabilt vær, med kalde net -
ter, skare om morgenene, plumpeføre og
varmegrader om ettermiddagen, og sol.
Den som liker å sove lenge om morgenen
får ofte noen problemer. Kveldstur i måne-
skinn kan anbefales. Toppturer er best før
det tiner og blir bløtt. Sjekk værmeldinger.
Det verste om våren er at uvær ofte fører
med seg regn, så man blir våt. Jeg har kjørt
flere turer med gummistøvler og sydvest i
sekken, og har fått behov for dette. Dette,
og en god GPS kan anbefales. De fleste
papirkartene er utmerkede. Jeg fikk kjøpt et
restopplag i en bokhandel og er veldig for-
nøyd. 
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Finse i sleden

 

”Heldiggrisen” Luna hadde løpetid og
skulle få være med ”matmor” på snøre-
kjøretur på Hedmarksvidda en dag i påska.

Om hun koste seg? Vel, hvis hun hadde
fått velge tror jeg hun egentlig aller helst
ville ha vært med de andre sju på sledetu -
ren. Men dette var sikkert bedre enn å stå
igjen hjemme alene i hundegården og ule...

Hun fikk mange kommentarer ute i
løypa, som denne: Å-å-å-å så søt en liten
valp. Hvor gammel er hun? Vel, hun er
snart fire år...., og en makalaus god trekk-
hund!

Ved første rasten satt hun og så på ski-
løperne som suste forbi. Ved neste rast tror
jeg hun satt og filosoferte og lurte på hva
morsomt ”resten av gjengen” holdt på med.
Slik er det å være spannhund alene på tur.

Lunas påsketur
Tekst og foto: Tora Kleven
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Litt om importregler:
Hei for de av dere som har planer om å
reise til utlandet til vinteren eller kjøpe hund
fra utlandet eller bare lurer på….. Jeg har
sakset litt fra Norske importregler og skal
prøve å forklare.

Grunnen til at utlendinger fritt kan reise til
Norge for å trene og kjøre løp er i hovedsak
at hunder som oppholder seg lovlig i
Sverige fritt kan reise fram og tilbake mel -
lom Norge og Sverige. Se under.

Når EU tidligere i sommer la et tak på dette
ved å innføre 5 hunders regelen og Sverige
lojalt fulgte opp dette ble det et ramaskrik.
Sverige gjorde om dette slik at vi i praksis
var tilbake på gamle regler.

Så vidt jeg har kunnet finne ut gjelder dette
vedtaket kun fram til 1.1.2012, da kommer
et helt nytt regelverk. Det meste vil sann-
synligvis være likt det gamle. Men Mattil-
synet har signalisert at det er store mulig-
heter for at blodprøven som kontrol lerer at
hunden har tilstrekkelig antistoffer fra ra -
bies-vaksinen kan bortfalle også i Irland,
Storbritannia, Norge og Sverige.

Det jobbes derfor intenst i kullissene for å
forhindre at det blir et tak på antall hunder
som kan medbringes over landegrensene i
henhold til bestemmelsen om ikke kom-
mersiell transport.

Dette taket på 5 hunder og endringen for
veterinærattesten har gjort det bort i mot
håpløst å være hundekjører i de større
klassene i Europa. Det nye kravet er at
denne veterinærattesten må være ferskere
en 24 timer før grensepassering. Dersom
regelen ikke lar seg endre må veterinær-
attesten fornyes ganske ofte på en tre -
ningstur eller når et løp skal kjøres. Skal du
til WSA-EM i Italia til vinteren betyr det i
praksis at du må ordne veterinærattest
minst 3 ganger på turen dersom du reiser
med mer enn 5 hunder, pr. bil (ikke pr. per-
son som Sverige hadde i starten, så
svenskene var ikke så ille som dere tror).

Sjekk også transportreglene:
EU har som de fleste vet også regler for
transport av levende dyr. Kommersiell
transport er også her strengere enn ikke-
kommersiell transport. Dere finner mer
utdypende opplysninger om dette på Mattil-
synets hjemmesider, ta i alle fall en kikk før
du reiser til utlandet med hundene dine.
Sjekk også reglene i landene du skal til. En
del hundekasser holder antagelig ikke mål.

Under følger det vesentligste fra de Nors ke
reglene, som dere ser er disse ganske
strenge. Legg merke til at kommer du inn

under betegnelsen kommersiell innførsel,
og det kan du nesten uforvarende gjøre,
særlig ved flyreiser. Se for øvrig definisjo -
nen under på hva som er kommersielt og
hva som ikke er det.

De Norske definisjonene av kom-
mersiell eller ikke-kommersiell
innførsel:
Enhver grensepassering med dyr fra et
annet land og til Norge, er å betrakte som
en innførsel. Ikke-kommersiell innførsel er
når dyret ikke skal videreformidles/selges,
reiser som en del av en passasjers ba -
gasje, dvs. at dyret må reise med en
ansvarlig ledsager.

Kommersiell innførsel er når dyret skal vi -
dereformidles/selges, dyret reiser ”alene”
som frakt, dvs at det ikke reiser som en del
av en passasjers bagasje, og når det inn-
føres mer enn 5 dyr fra tredjeland, unn-
tatt Andorra, Sveits, Island, Kroatia,
Liechtenstein, Monaco, San Marino og
Vatikanstaten.

Liste over 3. land finner dere på Mattilsy -
nets hjemmeside, den gjelder b.l.a. Alaska.
Det betyr veterinærattest før avreise og
sannsynligvis vil denne avreisen starte i
Alaska om du har kjørt Iditarod. Sjekk dette
med Mattilsynet før du reiser.

5 hundersregelen gjelder altså ikke for en
Italia-tur. Da holder det med vaksinepakka
og blodprøve.

Utdrag fra de Norske reglene:
Fra Sverige: Dyr som oppholder seg lovlig
i Sverige kan fritt innføres til Norge.

Fra UK og Irland: Pass som inneholder
navn på dyrets eier og en beskrivelse av
dyret og som dokumenterer gyldig ID-
merking samt at dyret er behandlet mot
echinococcose med et godkjent preparat
(for eksempel praziquantel eller epsipran -
tel) i løpet av de siste 10 dager før inn-
førsel. Behandlingen mot echinococcose
skal gjentas senest 7 dager etter innførsel
og dokumenteres i passet av veterinær.
Les også egen artikkel om grensekontroll.

Fra alle EU-land unntatt Sverige, UK og
Irland: Pass som inneholder navn på dy -
rets eier og en beskrivelse av dyret og som
dokumenterer gyldig ID-merking samt at
dyret er behandlet mot echinococcose med
et godkjent preparat (for eksempel prazi-
quantel eller epsiprantel) i løpet av de siste
10 dager før innførsel. Norske dyr som rei -
ser til utlandet for kortere perioder enn 10
dager, skal behandles i utlandet før inn-
reise til Norge. Behandlingen mot echino -

coccose skal gjentas senest 7 dager etter
innførsel og dokumenteres i passet av
veterinær. (Kravet om behandling mot
echinococcose gjelder likevel ikke for hund
og katt som de siste 12 månedene kun har
oppholdt seg i Norge, Sverige og Finland.).

Frivillige tiltak som anbefales av Mattil-
synet
Mattilsynet anbefaler at hunder og katter
som fraktes over landegrensene blir be -
handlet mot flått. Det finnes i dag effektive
midler som for en lengre periode reduserer
faren for at dyr blir angrepet av flått, lus og
lignende. Mattilsynet anbefaler også at
hunder vaksineres mot valpesyke og
leptospirose selv om dette ikke lenger er
noe krav. Snakk med din veterinær om
disse tingene. 

Prestens kommentarer: Husk å ta
Rabies vaksinen 14 dager før eller etter
annen vaksine!!! Hunden ”består” ikke
blodprøva om du tar annen vaksine samti -
dig. Skal du, eller kommer du i kontakt med
kjørere fra syd-Europa, ta i tillegg vaksine
mot Korona virus. Sjekk prisene på vaksi ner
før du gjør endelig avtale med din veteri-
nær. Duramune har korona inne som
standard, men må som regel bestilles hos
din lokale veterinær. Begge vaksinene har
3 år på intervallene mot valpesyke og
Parvo.

Kommersiell innførsel av hund,
katt og ilder fra Sverige:
Følgende krav må innfris:
Dyret skal være identitetsmerket med les-
bar tatovering eller mikrochip. Dyret skal
være merket før rabiesvaksinering. Identi-
tetsnummeret skal være oppgitt i veteri-
nærattest og alle originale dokumenter.
Dyret skal være vaksinert mot rabies med
godkjent, inaktivert vaksine.

Titertest: Blodprøve for kontroll av anti-
stoffer skal tidligst tas 120 dager etter siste
rabiesvaksinasjon og senest den dagen
vaksinasjonens gyldighet utløper. Blod-
prøven skal tas av veterinær, analyseres
ved et godkjent laboratorium , og må vise
antistofftiter på minimum 0,5 IE/ml. I Norge
er Veterinærinstituttet godkjent for å utføre
testen. Deretter skal hunden og katten
være regelmessig revaksinert etter vak -
sineprodusentens anbefalinger. Kravet om
titertest gjelder ikke for ilder. Dyret skal
gjennomgå klinisk undersøkelse av auto-
risert veterinær i løpet av de siste 24 timer
før avsendelse. Denne undersøkelsen skal
bekrefte at dyret ikke viste noen tegn på
klinisk sykdom, og at det kunne tåle trans-
port.

Importregler
Av Svein Erik Teslo
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Historikk:
Det vanlige når hundekjørere ønsket seg

nytt blod fra andre kontinenter var å kjøpe
individer eller importere sæd. Med utvidel -
sen av EU og oppmykning av karantenebe-
stemmelsene til å gjelde et langt større
område enn tidligere har det blitt mulig å
skaffe seg nytt blod ved oppsøkende avl.
Dette er ikke mye dyrere enn sædimport,
og tar man reisa som ferie kan regnestyk -
ket bli ennå mer positivt. Den lave dollar-
kursen gjør det svært rimelig, spesielt for
nordmenn å reise til U.S.A. for å parre tis -
pene sine direkte med de beste hannhun -
dene der.

Kokebok:
Jeg har prøvd med hell å reise til Alaska

for å parre ei tispe med en hannhund der
borte. Det gikk helt fint, og under følger et
lite sammendrag. 

Kostnader for meg, alle
beløp i NOK:

Hjemmefra til Oslo Lufthavn,
Garder moen med retur ca.: kr 500,.
Flyreise Oslo - Fairbanks med
retur: kr 9.500,-. Frakt av hund
samme strekning: kr 2.500,-. Leie-
bil for 8 dager: kr 3.850,-. Parrings-
avgift: kr 6.000,-. Par rings avgift
kan variere. Drivstoff, mat og over-
natting er ikke medregnet. Grun -
nen er enkel, vi overnattet hos
gamle og nye ven ner, og når maten
er billigere i Alaska enn i Norge så
går jo det opp i opp.

Det betyr at netto kom turen på:
kr 22.350,-. Med et reisebudsjett på
ca.: USD 5.000 + de ikke betalbare
opplevel sene en ferietur til Alaska
er, + 6 flotte val per så er det ingen
grunn til å nøle med å dra.

Planlegging og gjennomføring:
Jeg kontaktet hannhundeier nesten et år

før jeg dro og avtalte stud fee og overnat -
ting.

Som rutine vaksinerer vi alle konkur -
ransehundene mot rabies selv om dette
ikke er påbudt i Norge. Straks positiv blod-
prøve var dokumentert ble reisedokumen -
ter for hunden utskrevet.

Så fulgte jeg godt med under løpetiden
før løpetiden hunden skulle parres i. Det
viktige her var å finne hvilke dager i løpe-
tida hunden var mottakelig (eggløsning).
Da visste jeg ganske nøyaktig når jeg
måtte være hos hannhunden som skulle
brukes. Når den rette løpetida nærmet seg
kontak tet jeg også Mari Hoe Raitto for
endel praktiske opplysninger og hun stilte
opp med all mulig hjelp. Vi fikk også tilbud
om overnatting hos henne nede i Salcha.
Så sjekket vi priser på fly og leiebil og klar-
erte dette. 

Globalisering av hundeavlen

Informasjon om navnet til dyrets eier, hun -
dens ID-merking, samt bekreftelse på at
dyret er klinisk frisk ved undersøkelse fore-
tatt i løpet av de siste 24 timer før avreise,
skal være dokumentert i et EU-godkjent
veterinærsertifikat (for kommersiell trans-
port av kjæledyr) som skal undertegnes av
offentlig veterinær i avsenderlandet. 

Ved grensepassering skal dyr og medføl -
gende dokumenter fremvises for tollvese -
net. I tillegg skal hundene og kattene
komme fra virksomheter som: 
• er registrert og underlagt regelmessig 

kontroll av avsenderlandets kompeten- 
te myndighet

• overholder avsenderlandets bestem-
melser om vars lingsplikt for sjukdom-
mene som er oppført i vedlegg A og B,

• overholder avsenderlan dets bestem-

melser om bekjempelse av sjukdom-
mene som er oppført i vedlegg A og B,

• overholder avsenderlandets bestem- 
melser om dyrevern, og kun eksporte-
rer dyr som ikke viser noe tegn på sjuk-
dom.

Dyret skal gjennomgå klinisk undersøkelse
av autorisert veterinær i løpet av de siste
24 timer før avsendelse. Denne undersø -
kelsen skal bekrefte at dyret ikke viste noen
tegn på klinisk sykdom, og at det kunne
tåle transport.

Oppsummering:
Vi får håpe at de gamle EU-reglene fortsatt
blir gjeldende i hele EU og EØS-området.
Så ser jeg fram til at blodprøve antagelig
bortfaller. Dette åpner for en helt ny ”tenke-

måte” for norske løpsarrangører og turist-
bedrifter som vil tilby overnatting med tre -
ningsløype i nærheten.

Hvordan det går med gruppeinndelinga på
VM vil få større betydning framover etter
1.1.2012. Det vil for det norske polarhund-
miljøet bety at WSA-medlemskapet bør
revurderes på nytt, men også her som i det
meste annet vi skal forholde oss til, kom -
mer NHF inn i bildet på godt og ondt.

Kanskje er det på tide for NSHK å kontakte
de andre polarhundklubbene for å plan-
legge et skikkelig løp vinteren 2014
eller?????????

Lykke til med kommende sesonger,
hilsen Presten.

Av Svein Erik Teslo

Deretter var det bare å vente på naturens
gang, noe som etter hvert ble nesten uut-
holdelig da løpetid først kom en måned på
overtid. Jeg fulgte med og sjek ket tispa
hver dag. Morgenen løpetida begynte ble
flybillett kjøpt, jeg skulle ha med Jeanette,
min kones datter på turen som reisefølge
og språkekspert (hennes reiseutgifter er
ikke medregnet, men totalprisen på leiebi -
len er den som står oppført). Leiebilen med
hente- og leveringstidspunkt ble bestilt.
Hanhundeier og Mari ble varslet. 

Vi hadde planlagt ankomst Fairbanks 15.
mai. Tispa sto ikke før avreise så vi reiste til
Mari først. Dagen etter prøvde vi forsiktig
med en av Maris gamle hanner, vi var enige
om at hun nå var tett på. Vi bestemte oss
for å reise til hannhundeier dagen etter,
altså på 17. mai (Norges nasjonaldag). 

Vel framme var det bare å slippe hann-
hunden inn i bingen til tispa, og vips så ble
det parring, gitt. Jeg har tenkt litt på det

komiske i historien at mens mine
landsmenn og kvinner gikk stiv-
pyntet i 17. maitog satt jeg og tit tet
på to bikkjer som parret. Ja, det
var faktisk en storveis opple velse.
Vel, hva forsaker man ikke for
sporten?

Vi parret igjen den 19. og hadde
et avvist parringsforsøk den 21. Da
satte vi atter kursen mot Salcha og
Mari hvor vi bodde de siste dagene
før flyet gikk tilbake til Norge. Her
ble det fint tid til litt feriering med
besøk i b.l.a. Denali nasjonalpark. 

Vel hjemme var det bare å
vente. I dag er val pene to år og går
som f……. 

Lykke til!
Hilsen Presten

Illustrasjonsfoto av Rikke Bergendahl
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NSHK Egentlig N.S.H.K., Norsk Siberian Husky Klubb,
forkortet Huskyklubben. Har raseansvaret for
siberian husky. Klubben ble dannet ved at sibe -
rian husky-eiere brøt ut av Norsk Polarhund-
klubb og dannet sin egen raseklubb i 1972.

NKK Norsk Kennel Klub, stiftet i 1898, en paraply -
organisasjon for de fleste rasehundeklubbene i
Norge. NSHK er tilsluttet NKK siden vi er en
raseklubb.

NP Norsk Polarhundklubb, forkortet Polarhund-
klubben, stiftet i 1937. Klubben har raseansva ret
for grønlandshund og samojedhund.

NAMK Norsk Alaskan Malamute Klubb. Har rasean-
svaret for alaskan malamute. Klubben ble dan -
net ved at eierne av alaskan malamute brøt ut
av NP og dannet sin egen raseklubb i 2007. 

NHF Norges Hundekjørerforbund som ble stiftet i
1951, kalles ofte Hundekjørerforbundet. 59
hundeklubber er medlemmer. NHF skal fremme
sledehundkjøring, hundekjøring nordisk stil og
barmarkssløp. NHF er et idrettsforbund, er til-
sluttet NIF (Norges Idrettsforbund) og følger
deres lover.

Hundekjørerlisens
En lisens (i år kr 300,- for de over 17 år, kr 175,-
for 13-17 år, og kr 50,- for engangslisens. I til-
legg krever ISDRA for sin lisens kr 470,- for de
over 17 år, og kr 345,- for 13-17 år) som alle må
ha betalt om de skal starte i terminfestede løp.
DID-nummer må løses om en vil ha Europa-cup-
poeng. Hundekjørerforbundet administrere den -
ne lisensen og den innebærer blant annet at du
som kjører er forsikret på løpene og under
organisert trening. Kreves også på løp i Sverige
fordi den inneholder forsikring.

SDSF Svenska Draghundsportförbundet
Grönt kort Grønt kort er et kursbevis for å ha deltatt på,

eller gjennomført kurs om hund og hundekjø -
ring. Alle som bor i Sverige og vil delta i hunde-
løp i Sverige må ha dette kursbeviset. Utlend-
inger er unntatt, så det gjelder ikke for nord-
menn. 

SH Siberian husky
AH Alaska husky
AM Alaskan malamute
Sprintdistanse Distansen er det dobbelte av antall hunder. 4-

spann kjører 8 km, 6-spann 12 km, 8-spann 16
km og åpen klasse (som oftest 12 eller 14 hun -
der) kjø rer 24 km. De forskjellige organisasjo -
nene har forskjellig reglement, men løypa er
oftest +/- 3 km.

Mellomdistanse Løypas lengde kan variere, men NHFs regler er:
Åpen klasse 30 – 100 km, 8-spann 30 – 80 km,
6-spann 30 – 80 km og 4-spann 20 – 40 km.

Langdistanse Løypas lengde kan variere, men NHFs regler er:
Åpen klasse maksimalt 1200 km, 8-spann
begrenset klasse maksimalt 600 km.

Olympisk model Sprintdistanse. Foregår etter prinsippet: Dag 1
Individuell start. Dag 2 Jaktstart etter resultatene
fra dag 1. Dag 3 felles start og flere runder i en
kort løype. Det deles ut medaljer etter resulta -
tene dag 1 og 2, og etter dag 3.

SOC Scandinavian Open Championchip, skandina -
visk mesterskap, men deltakere fra andre land
har også lov til å delta, og kan bli skandinavisk
mester.

Klasseinndeling i sledehundstil etter SOC og Svenska Drag-
hundsportförbundets regler:
Klasse A: Alle hunder
Klasse B: Alle renrasede hunder utenom stå-
ende fuglehunder og siberian husky
Klasse C: Siberian Husky

Klasseinndeling i nordisk stil etter SOCs regler:
Klasse A: Alle hunder
Klasse B: Alle renrasede hunder utenom stå-
ende fuglehunder (dvs at siberian husky er i
klasse B)

Gee Høyre, hundekjøreruttrykk fra Alaska.
Haw Venstre, hundekjøreruttrykk fra Alaska.
Mush/Musher Hundekjøreruttrykk for ”å gå”. Opprinnelig det

franske verbet ”marcher” som ble til det engel   s -
ke ordet ”mush” i Alaska. En musher er en
hundekjører. I tillegg er MUSH navnet på en
norsk trekkhundklubb. 

Navn på hundene i et spann:
1. par: Leder, engelsk leader and co-leader
2. par: Front, engelsk pointdogs/swing
Neste parene: Spann/i midten, engelsk team-
dogs
Bakerste par: bak/på hjul, engelsk wheeler eller
wheeldogs

ONAC Open North American Championship. Åpent
nord-amerikansk sledehundmesterskap som
holdes i Fairbanks, Alaska i midten av mars
hvert år.

WSA og FISTC World Sleddog Association og Federation
Internationale Sportive de Traineau a Chiens
To internasjonale organisasjoner som arrange -
rer løp for renrasede polarhunder.
Mange land har deltakere i begge organisasjo -
nene, og det er fra år 2010 åpnet for at med-
lemmene i den ene organisasjonen kan delta i
løp arrangert av den andre. 

Ord og forkortelser fra hundekjørerverdenen
Av Tora Kleven

Ofte hører jeg hundekjørere som prater sammen og
bruker ord og forkortelser som mennesker utenfor miljøet
ikke forstår. Jeg tar meg selv i å gjøre det samme, men
siden jeg har vært i miljøet siden 1986 er det kanskje ikke
så rart. Det blir en egen sjargong. 

Jeg grublet en tid på om jeg skulle lage en liten oversikt
og sette i Huskybladet. Så pratet jeg med Per Olav
Johnsen på huskysamlingen på Frya, og han etterlyste
nettopp en slik oversikt. Så her kom mer noen ord og
uttrykk som kan være særlig nyttig for nye medlemmer.

Oversikten er på langt nær fullstendig, så jeg vil gjerne

ha tilbakemeldinger på om det er noe mere som skulle
vært med. I så fall kan jeg fortsette med flere ”ord og for-
kortelser” i neste nummer. Bare send inn flere, eller spør
hvis det er noe dere lurer på, så skal jeg svare etter beste
evne, eller i alle fall spørre andre som vet mer enn meg for
å få svar. 

For å sikre kvaliteten på ”ord og forkortelser” sendte jeg
det hele over til Svein Erik Teslo for gjen nomlesing og kor-
rigeringer. Han er sannsynligvis den i Norge som pr i dag
har best teoretiske kunnskaper om lover og regler innen
hundekjøring i Norge.
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Begge arrangerer verdensmesterskap/europa-
mesterskap for renrasede polarhunder, og har
deltakere fra mellom 15 og 20 nasjoner, men
verken Norge eller USA er medlemmer.

ESDRA European Sled Dog Racing Association, det
europeiske hundekjørerforbundet. 23 euro -
peiske lands trekkhundforbund er medlemmer i
ESDRA, blant annet Norges Hundekjørerfor-
bund og Svenska Draghundsportförbundet

ISDRA International Sled Dog Racing Association, inter-
nasjonalt hundekjørerforbund med individuelle
medlemmer i hele verden, men er mest utbredt i
USA og Kanada. Dog & Driver Magazine er for-
bundets medlemsblad. 

IFSS International Federation of Sleddog Sports, det
internasjonale hundekjørerforbundet. Her er 40
land representert som medlemmer, og i tillegg er
WSA, ESDRA og ISDRA, og diverse andre
spesielle organisasjoner som ECF, ISDVMA,
PRIDE og TCE med i IFSS. 

DID ESDRA Drivers Identification Numbers. De
hundekjørere som vil samle poeng i Europa-
cupløp kan betale inn en viss sum og så få cup-
poeng når de deltar i større hundeløp som er til-
delt cup-status.

FID Føreridentifikasjonsnummer, svensk system
som forenkler påmeldingen til løp i Sverige.

Lina Grøvan Johnsen på Muen 1424 moh på Venabufjellet. Foto: Per Olav Johnsen
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Norsk Siberian Husky Klubb –
Spesialutstilling

Da var vi her igjen… Tiden flyr når man
har det gøy! Etter en flott vinter med flere
sledeturer med lånte hunder (takk takk
Johanne!) kom en tørr og fin vår…. Sykke -
len ble tatt frem og Phoebes egenskaper
som 1-spann trekkhund var helt tydelige!
En gang ut i mai sto den årlige NSHKs
spesialutstilling for turen. Vi dro oppover til
Åstjern hvor vi fikk fin innkvartering både
tobeinte som firbeinte… Det var mange
flotte hunder å se på, og vi fikk testet ”tre-
hjulsykkel” med Phoebe sammen med en
av Viggo og Toras hannhunder.  Det gikk
fort nok med bare to der foran! Været var
helt herlig, hyggelig med gamle og nye
bekjentskap – god mat, drikke, gitarspilling
og sang…

Så var det den utstillin -
gen da! Vi (dvs. pappa An -
ders) var ganske spent på
hvordan dette skulle gå…
Vi hadde trent jevnlig på å
”gå pent”, noe som Phoebe
absolutt IKKE klarer… Det
har egentlig bare blitt verre
med tid og stund….. J  Vel –
klarte da i det minste å
unngå for mange kenguru -
hopp i runden rundt sam -
men med de andre hun -
dene i juniorklassen…
Dom  mer var hentet inn fra
Sverige og viste seg å være
meget sympatisk – hun gav
mange gode tilbakemel -
dinger og tok også for seg
”trekkhund” vs ”showhusky”
debat ten. Phoebe fikk vel
2.pris som det vel heter
uten at jeg husker helt - må
innrømme at jeg ikke legger
så mye vekt på det da hun
kun var knappe ett år
gammel. Det ble påpekt at
hun ikke var helt ferdig
utviklet rent muskelmessig
og at hun var ”mycket
valpig” – førstnevnte har
blitt betydelig bedre, men
sistnevnte…!? Ai ai ai – jeg
tror hun alltid kommer til å
være den glade og for-
nøyde, litt valpeaktige i flok -
ken…

Utstilling av hund og med
en ”dommer” er jo et hett
debattert tema – jeg synes i
det hele at opplevelsen var

positiv, dersom man ikke legger mer vekt
på det enn hva det er –
andres synspunkter på
egne hunder, og det er jo
greit? Det er uansett
ingen ”konkur ranse” - det
er i sledesporet det virke-
lig gjel der! Kanskje er det
en form for ”mental tren-
ing” og ”kontakttrening”
som kan være nyttig for
hun der å gå gjennom?
Det finnes selvsagt andre
gode alternativer, men
dersom dette er repre-
sentativt for klubbens
egne utstillinger er det jo
hyggelig aktivitet ved
siden av annet…

Utflytting….
Så går det som det går….. ”Vi må ha mer

plass ute, slik at Phoebe kan løpe rundt” –
”Phoebe skal kanskje få en lekekamerat”…
Vi be gynner tankeeksperimentet om mulig
flytting til hus…. Hvor har vi råd til å flytte?
Hvor langt gidder vi å pendle? Hvor er det
andre hundekjøre re? Etter en god del frem
og tilbake har vi satt noen rammer, og vi be
 gynner følge med på annonser… Det ble
IKKE hus i Maridalen – for dyrt, for liten
plass, uavklart politisk om regulerings-
plan…. Synd, men greit nok! Vi kikker på
hus i Nittedal – greit nok, men midt i bolig-
feltene er det litt trangt…. SÅ! En dag
stopper vi litt tilfeldig innom et hus i nærhe -
ten av Skjelbreia (Oslomarka Trekkhund-
klubb sitt klubbhus)… HER vil vi bo, og i
løpet av sommeren blir det vårt! Leilighet i
utkanten av Oslo byttes nesten 1:1 mot hus
og 2.5 mål tomt…. Det er det verdt! 

Vi begynner arbeidet med kennel alle-
rede før innflyttning… Etter avtale med
utflyttende eier begynner vi å planere ne -
derste del av hagen for å anlegge et par
hundegårder – graving utføres, og grus
kjøres til… Deretter begynner jobben med
å legge nett, spadelass og trillebårlass av
grus på plass, før hundegårdselementer
kommer opp… Hundegård to bygges slik at
vi kan skille evt. hannhund og tispe… Etter
tegning fra Tone og Runar med noen små
modifikasjoner bygges ekstra hundehus…. 

Vi ble advart, og dere andre også herved
advart, ”får du først én husky, blir det fort
flere og du begynner å kjøpe hus, bil for å
tilpasse deg….!” Vel – vi kan bare si at det
var herlig å få litt ”luft rundt oss” der ute i
skogkanten… Litt langt å kjøre til jobb, men
vi kan leve med det… Kort vei ut til marka
betyr mye!

VVV – Velkommen til Verden, Valp
(http://mjauvoff.blogspot.com/) Del – 5

Tekst av Anders Fugelli – 
bilder av Priscila Kohler”Livet som (hobby-)trekkhund”

Anders og Phoebe ved NSHK utstilling mai 2009

Luke slapper av i lyngen
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Familieforøkelse
Phoebe ser ut til å kose seg i nye omgi -

velser, vi sykler og går turer i ukjent ter -
reng! Når så hundegården endelig kom på
plass, og det begynner å bli kaldt ute skal
Phoebe få en ”liten” overraskelse! I novem -
ber kan vi ønske velkommen Luke – en

meget trivelig, stor og sterk hannhund
som skal over i pensjonistenes rekker fra
Johanne Sundbys konkurransespann.
Han slår seg med én gang godt til ro på
sofaen eller teppet, og ser ut til å komme
godt overens med katta Nexus….! Det
siste er bra, for Johanne har advart oss
med bekymrede ytringer om at Luke en
gang tidligere har fått seg en liten
kaninstek…. Men – alt går bra!

Phoebe og Luke flytter sammen inn i
den første hundegården som var klar og
der ser det ut til at de trives! I løpet av
vinteren laver det ned med snø… Vi kjø -
per kickspark x 2 og setter ut i hunde-
løypene i Østmarka. Phoebe er skikkelig
ivrig og får gå først som single-lead med
Luke bak – mange flotte turer i skogen
etter jobb!

På Vintersamling blir vi introdusert til
en nydelig tispe, Burka som Tore
Hunskår skal selge…. Hun er rett og slett
nydelig og vi tar henne med hjem – så da
var de tre! Hun var midt i løpetiden så det
blir selvsagt litt klabb og babb, men dette
er viktig lærdom for oss tobeinte…

Det kan gå galt….ille galt, å bli bitt av
huskybasillen…

For de som vil lese min litt sporadiske
blog på engelsk med tilhørende linker til
videosnutter kan dere gå hit:

http://mjauvoff.blogspot.com/

Sjarmerende Burka

Alle tre venter spent på noe godt.

Fortsetning følger også i Huskybladet, da
om sledekjøring i Østmarka, livet i skogkanten
og planer om ytterligere ”famileforøkelse”…

Ting og tang man trenger 
til hundehold og hundekjøring:
Av Odd Gulaker

En del utstyr er det jo man skal ha for å kjøre med
hundespann og holde til dels mange hunder på plass
der de skal stå. Mye tauverk, liner, kroker med mere
+ div digitale hjelpemidler og hodelykter.

Ved å sjekke litt rundt viser det seg at det er mye
penger å spare

GPS: Oregon 450 kjøp over disk eller
postordre. Friluftsmagasinet i Lier 2699 kr.
Billigste på nettet er neppe mer enn
hundrelappen billigere. Forhandleren er
100 % seriøs. Og så har de masse bra og
billig utstyr til friluftsliv! Bl.a. NEOS over-
trekksko som virkelig duger i kulda. Har
også meget bra truger fra Tubb’s til en
hyggelig pris.

Nomeseler som passer til SH: Har brukt
Huken sine i noen år nå. Er veldig fornøyd.
Solide og enkle. ikke noe unødig stæsh.
300 kr pr stk hos Handler Import (nett-
butikk).

Knall oppstallingswire for turbruk, plast-
belagt til 4 hunder. 500 kr hos Troll sport

(nettbutikk). Til 8 hunder kjøper du 2 stk og
kobler sammen. Veldig flexibel løsning.
Holder godt og er slitesterk. Lav vekt gjør
den veldig turvennlig.

Kjetting: 4 mm rustfri kjetting langlenket
5 meters lengde for under 200 kr! Sjekk
Biltema! Kjettingen holder som bare det.
Prøvd ut på opp til 12 hunder. Ypperlig til
SH som bør stå på kjetting når de er ute
uten 100 % tilsyn (oppstalling, på gårds-
plass for enkelthunder, i hunde gå r d , dropp -
kjetting osv.

Dere vet sånne dingser som går rundt og
hindrer kjettingsurr på droppkjetting, eller
oppstalling. De finnes fastmontert på alle
kroker som kjøpes, men når man for

eksempel skal ha en uten krok da? Biltema
igjen! 

De selger slike i rustfritt stål til drøyt 30 kr
pr stk. De holder i følge nettsiden 750 kg
før de ryker. Det er meget bra. En runde på
div byggvarekjedebutikker etter tilsva rende
produkt viser at de har noe som lig ner i
utseende, men det er trykt med små bok-
staver på produktet at det holder kun 65 kg!
De ryker med andre ord tvert av for ingen -
ting. Det har jeg erfart selv. Selv et moderat
rykk kan oppnå 65 kg, dessuten er stålet
sprøtt, så det er ikke svirvelbolten som
ryker, men selve stålet i en av ringene. Jeg
betviler dermed at de holder selv 65 kg når
det er snakk om rykk, og det gjør vi med SH
i kjettingen!
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Biltemas hurtigutløser finnes i 2 stør -
relser, hvorav den største er mest aktuell.
Det står på nettsiden at den tåler 2000 kgs
belastning. Har prøvd tilsvarende produkt
kjøpt på byggevareforretning som røk etter
kort tids bruk. Biltemas utløser har vært i
bruk i 2 sesonger uten tegn til brekkasje.
Koster under 200 kr.

Klatretauverk med dynemafiber til bruk
for ankertau, slepeline mv. Ofte svindyrt i
spesialforretninger. Billig pr meter hos XXL-
sport!

Klatrekarabiner som brukes til kobling
av trekkline mot ATV og slede. Billigste for-
retninger Bauhaus Lier og XXL-sport. Halv
pris i forhold til spesialforretninger. Sertifi-
serte kroker!

Strikkliner for snørekjøring Type Kennel:
billgst på XXL??? Sannsynligvis.

Extremsko f.eks. Sorell - sjekk med
XXL-sport. Vinterkolleksjon.

Tau til trekkliner med innvevet refleks fra
USA. Knallbra for trening i mørket, som jo
betyr det meste av vinteren. Dette er fint for
lettere å se hvem som har stram line, og
ikke minst hvem som ikke har det. Samt at
man lettere ser linekluss. (adanac -
sleds.com) 

Troll var interessert i dette, så kanskje
dette kommer til Norge, men da sikkert til
en høyere pris.

En annen ting er at de som kjører lang -
distanse trenger noen sokker. Dette er
uansett billigst på dogbooties.com der de
også har bl.a. gode halsbånd til en god
pris. På slike bestillinger bør man imidlertid
gå sammen flere slik at det blir litt billigere
frakt.

LED-Lenser H7 er en utmerket lykt til
treningsbruk og til konkurransebruk også.
Den gir 170 Lumen lys og har justerbar
fokus fra wide til narrow. På smaleste
lyskjegle lyser den ca. 190 meter, men er
en liten lyskanon på kortere avstand. Vel dig
lett og uhyre enkelt å skifte batterier. Fokus
av lysstrålen kan betjenes med ikke alt for
tjukke votter. Kjempebillig - kun 490 kr på
Friluftsmagasinet. Svakheten er liten batte-
rikapasitet og at justering av vinkel på lys-
hodet er av relativt svak plast som blir slitt
etter hvert.

Uansett så kan man ha 6 sånne lykter
med seg for prisen til en Lupine lykt. Ikke
sammenlignbar på kvalitet og maksimal
lysstyrke, men prisen er hyggelig i forhold
til prestasjonene.

Fjellduk extreme type er mer og mer
vanlig som påbudt utstyr i mange konkur -
ranser, og er en god livsforsikring. Helsport
sin fjellduk extrem er helt på høyden med
Jerven sin og selges billigere hos XXL. Pris
pr juli 2010 er ca. 1.290 kr for den med
kamuflasjefarge. I tillegg får man med

ermer og hette som er praktisk dersom
man bru ker duken på jaktpost eller som
overtrekk ved pauser/hvil. 

Et annet bruksområde har jeg fått tips om
fra Kathinka Øygarden. Damer som i likhet
med oss menn av og til må ha tissepauser
har det ikke like lett alltid. Med en fjellduk
over hodet og åpning i bunn kan den
seansen foregå relativt usjenert.

Johanne foreslår en litt annen løsning for
tissetrengte damer med en avlang tisse-
kopp med lokk. Uvurderlig når man må
sove i sleden i storm og ikke får tatt av seg
buksa: eller kjører langt og drikker mye.
Kan pisse i fart..... selv damer! Bør ikke
være for skjelven på hånden da! 

Johanne kjøpte sin tissekopp i Alta. Fin -
nes også i spesial helse forretninger, sånn
som selger utstyr til funksjonshemmede.
Husk å ikke forveksle den med kaffekop -
pen. Det gjelder ikke dersom det kommer
ubudne kaffegjester man ikke er helt gode
venner med. Da kan man ha litt moro på
kjøpet.

Troll leverer en treningsvogn ”Troll cart”
som veier ca. 125 kg med beskyttelses-
ramme. ATV-dekk, skivebremser på alle 4
hjul og uavhengig fjæring med dempere på
alle 4. Vogna koster mellom 31- og 32.000
kr. Den har fått mye bra omtale og de som
har kjøpt den er visst meget fornøyd så
langt. Eneste jeg har hørt er at dekkene må
byttes hvis man skal ha pigger, og at
grovere dekk er å foretrekke på gjør -
me/snøunderlag. Troll har lager på Alnabru
hvor vognene leveres ut. Dermed unngås
frakttillegg for de fleste som bor sentralt på
Østlandet ved at man kan hente selv.

I følge reklamen er den prøvd med opp til
16 hunder, men med mer enn 10 hunder så
bør det legges på ekstra vekt eller ta med
passasjer. Det er kanskje aktuelt å vente 1
eller 2 år siden dette er første året den
selges ut i stort antall. Det vil nok komme
mange tilbakemeldinger til produsenten om
forbedringer, slik at det om en 2 til 3 år vil
være en mer perfeksjonert modell ute på
markedet.

Det er ikke til å unngå at noen av oss bor
litt grisgrendt, langt fra naboer og lite annet
enn stjernebelysning ute om kveldene. Jeg
har funnet det svært funksjonelt å montere
3 stk 150 w halogenlyskastere strategisk
rundt gårdsplassen. Disse er styrt av foto-
celle og bevegelsesdetektor med tidsinn-
stilling som gjør at lyset ikke kan slås på
om dagen, at det tennes når noen går forbi
(ca. 10-15 meters rekkevidde) og så står på
så mange minutter man har stilt inn på. På
den måten får man flombelyst gårdsplas -
sen eller plassen der man staller opp hun -
dene for trening/foring, etc. 

Jeg har kjøpt mine på Europris og
Biltema. De har nå vært i bruk i 3 år. Synes
at bevegelsesdetektorene til Biltemas lys-
kastere er noe bedre enn de fra Europris.
Det finnes også 300 W halogenlyskastere
som er noen dyrere med samme funksjon.

Poenget er at lyset skal gå på og stå på
akkurat så lenge man har behov for det. Da
sparer man også noe på strømmen. 

Det eneste man bør være obs på er at
det ikke er trær med grener som svaier i
vinden innefor detektorenes rekkevidde.
Eller flere hunder som beveger seg innen-
for detektorens rekkevidde. Monterer man
en slik inne i hundegården vil hundenes
bevegelser slå på lyset, noe som kan være
både ulempe og fordel. Prisen for herlighe -
ten: drøyt 110 - 120 kr pr lyskaster. Ledning
for montering må man kjøpe i tillegg.

Kenneth Monsen har tipset om en annen
vri hvor men kjøper en vanlig halogenlys-
kaster 300 W eller mer og utstyrer den med
en lysbryter med tidsinnstilling. Da kan man
stille inn hvor mange minutter lyset skal stå
på etter at bryteren er aktivert. Da slipper
man eventuelle problemer med at hunder
og greiner som beveger seg driver og slår
på lyset hele natta.

En ny varekjede med alt av dingser, ting
og tang har dukket opp. JULA kaller de
seg. En slags konvertering av Europris og
Biltema i samme butikk. Har så vidt vært
innom butikken deres på Mjøndalen. Ser
spennende ut og de har flere merkevarer
som bl.a. Black & Decker. Når jeg får tid
skal jeg utforske hva de har som kan bru -
kes til hund og hundehold. Oppblåsbare
kanoer har de hvert fall for de som liker å
padle rundt i gummi.

Selvsagt krever slik shopping litt mer
energi siden man må lete litt og bruke tid på
å oppsøke steder. Noen bor slik til at de
uansett må bestille via nettbutikk. For de
som bare skal ha noen meter tau og/eller
en krok, så kan de sikker gjøre det greit via
nærmeste spesialforretning og få noen
gode råd på kjøpet. For de som bruker en
del meter tau og flere kroker, og i tillegg bor
slik at vi har XXL. Magasinet og Bauhaus
utenfor stuedøra, så er det lett for oss å
stikke innom og kjøpe der.

GPS - kjekt å ha et lite utvalg
Foto: Viggo Jørgensen
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Tett på: Tore Hunskår, Gol

Da begynner vi med det klassiske
spørsmålet Tore, hvordan startet det?

Det startet på Vintersamling i NSHK i
1995. Vi (Elin Pedersen og Tore) var der for
å kikke på hunder og vurdere hvem vi ville
kjøpe valp fra.

Men, hvordan havnet dere på NSHK`s
vintersamling, det er vel ikke en happen-
ing hvem som helst bare stikker innom?

Nei, vi snuste på miljøet i Hakadal slede-
hundklubb. Daværende medlemmer Trond
Hafel (Amarok) og Torill Grøtte (tidl. Snø-
heimen) var vel de som introduserte oss for
rasen og anbefalte oss å ta en tur på vinter -
samling. Vi gikk også på dressurkurs med
vår Terveuren tispe (Kita) ved Nordenstam
hundeskole og der fikk vi anbefalt og kjøpe
valp hos Karsten Grønås ved Vargevass
kennel. Brødrene Tico og Skooter av
Vargevass (Simson av Vargevass x Gitana
av Vargevass) kom til oss som valper i
1996. Etter hvert kjøpte vi flere voksne
hunder, men jeg husker enda godt vinteren
jeg suste rundt i Romeriksåsen, ekstatisk
med et 3-spann bestående av Skooter, Tico
og Kita.

Dere bodde på Ekeberg?
Ja, men flyttet etter hvert langt inn i Oda -

len, et lite gjennomtenkt valg, tungvint og
upraktisk i forhold til jobb. Vi bodde der en
kort periode for så å flytte til Vannviken i
Hemsedal, en barneverninstitusjon som
også drev med turistkjøring. Da Anton
Trøen flyttet til Svalbard, overtok jeg
ansvaret for de Alaska Huskyene han satte
igjen, samt turistkjøringen ved Vannviken i
en sesong. Jeg er dårlig med årstall, men
tror det må ha vært 1998. Det var sånn
Alaska Hus kyen kom inn i bildet.

Ja, du har jo hatt noen av dem også.
Hadde du noen gang planer om å
konvertere?

Nei aldri! Men, overtok 3 stykker, blant
annet 2 ledere da vi flyttet derfra og til Gol
etter endt sesong. Kjøpte også Flekken
(Esso Extra av Vargevass x Finnemarka`s
Hippu), Ice (Esso Extra av Vargevass x
Gitana av Vargevass) og Nåså, alle av
Vargevass, og hadde da et 7-spann.

Flekken ja…
Ja, Flekken. Kjøpte han som 1 åring og

han skapte mye frustrasjon i starten…

Men, jeg vet at han ble en av dine
beste ledere. Hvordan oppdaget du
dette poten sialet hos en så i utgangs-
punktet umulig hund?

Jeg var på fjellet i Hemsedal med hunde-
spann. Jeg kjørte 2 Alaska Huskytisper
som ledere. Ledertispene vinglet mye frem
og tilbake, det var vanskelig å holde stø
kurs, de dreide av med vinden. Jeg skulle
etter tips fra Anton (Trøen) over en kjøl og
på andre siden der lå et bjørkebelte vi

måtte gjennom for å komme ned igjen. Det
var en lysning der jeg måtte treffe for å
komme ned med hundespann. Jeg hadde
aldri kjørt der før og var spent på om vi ville
finne rett trase. Flekken som gikk i annet
par virket mer stø enn tispene jeg kjørte
foran, så jeg satte han fram som single
leder. Han begynte å følge terrenget i myke
svinger, over kjølen for så å dreie spannet
ned i bjørkebeltet og traff nøyaktig lysnin -
gen som fikk oss trygt ned igjen. Det var et
magisk øyeblikk, en religiøs opplevelse og
jeg klarte for første gang å slippe kontrol -
len, og heller observere og lese hunden.

Tekst og foto: Anne-Katrine Kroken

Tores 8-spann på fjorårets vintersamling. Kira er venstre leder og Kvikki til høyre. Albin sees
i andre par.

Vi befinner oss på Grimsbu i Folldal. NSHK`s årlige
vintersamling er over. Det er søndag og hodet mitt
kjennes veldig tungt og tomt etter kvelden og nat -
tens sosiale utskeielser. ”Tett på redaksjonen” har
gjort en avtale med Tore klokka 09.00 i kafeen. Han
har vunnet 5-mila for ente gang, han virker uslåelig
i mellomdistansene. Vi skal snakke hund eller
nærmere bestemt trekkhunden Siberian Husky, et
tema Tore har et mer analytisk forhold til enn noen
andre jeg kjenner, og kombinert med en genuin
ydmykhet, har du oppskriften på en sympatisk

hundekjører. Jeg har hatt mange hundesamtaler
med Tore og hver gang slår det meg at et godt
hundespann og den gode kontakten mange førere
har med hundene sine, blir til gjennom nitidig
jobbing og med så få snarveier som overhode
mulig. Og straks vi er i gang fylles det tomme hodet
mitt sakte men sikkert av opplevelser på vidda,
takknemlighet, om å slippe kontrollen, om å lese
hunden, galskap, rasestandard, motivasjon, latter-
liggjøring av rasen og veien fram til det perfekte
Siberian Husky spannet…
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Flekken var ingen lydig hund og krevde
at jeg holdt kontakten med ham hele tiden
når jeg kjørte han som leder. Jeg fikk han
sjelden til å snu på kommando, jeg måtte
lese terrenget på en måte som Flekken
gjorde, og vurdere hvor han ville tenke det
naturlig å snu. I starten ville han ikke ut i
løssnøen, så jeg har bakset mye med snø
til livet og gått mye på truger. Flekken
hadde et stort markeringsbehov og han
hatet turistkjøring. Fjellet var hans arena og
der hadde vi en helt spesiell kontakt. Jeg er
utrolig takknemlig for Flekken.

Det har vel vært andre ledere og 
gode hunder opp gjennom årene.
Kan du nevne noen?

Jeg har notert meg alle hundene som har
vært i trening hos meg, det være seg hun -
der jeg har lånt, eid, både Alaska og Sibe -
rian Husky. Det er en liste på 60-70 hunder.
For en tid tilbake satte jeg meg ned for å
sette strek under de hundene jeg anså som
spesielt gode og betydningsfulle.

…og hvor mange streker ble det?
Tre!

Tre?
Flekken, Skooter og Kvikki (Skooter av

Vargevass x Foxy). Skulle jeg satt meg ned
i dag og gjort det samme, ville garantert
Albin og Kira vært med. Skooter var høy,
han var en keiser i hele sitt vesen. Han
hadde en egen galskap. Han var alltid leder
på løp, holdt høy fart og hadde en enorm
løpsiver, men han likte ikke å brøyte, han
plumpa og sleit i løssnøen. Kvikki er etter
Skooter og Foxy (Vargteam`s Fredrik x
Vargteam`s Tine), født i 2004 hos Hans
Christian Ørjestad, da Foxy var hans tispe.
Hans Christian og jeg fulgte hver våre lin jer,
han Vargteam og jeg Vargevass. Det ble
født 6 valper, tre hanner og tre tisper. I dag
er tre av tispene i mitt eie, to hanner er
døde og en hann hos Nina Iverssøn og
Frank Guldberg. Kvikki, Juni og Juli er her
hos meg enda. Spente de inn 6 mnd gamle
og prøvde Kvikki foran tidlig og hun gikk
Femundløpet i tet 20 mnd gammel.

Hva var det med henne som fikk deg
til å bruke henne i tet så tidlig?

Hmmm, en fornemmelse…

En fornemmelse?
Ja, hun var som en vis gammel dame fra

hun var ung. Hun kunne fryse i en posisjon
og bare stå der, lenge… Juni og Juli var
mer virrete. Det rare er at Kvikki var veldig
vanskelig å få fatt i som valp når hun var

løs i løpegår -
den, men plut-
selig en dag så
kom hun helt
inntil meg og
etter det har vi
hatt super kon-
takt. Jeg kan
ha henne løs
overalt. Hun er
mer lydig enn
Flekken, forut-
sigbar og i mot-
setning til Flek -
ken kan hun
lånes bort til
andre kjørere
uten proble -
mer.

Jeg husker du fortalte meg en gang at
Kvikki ikke leste terrenget så godt som
Flekken?

Ja, men øvelse gjør mester. Hun er nå
mer logisk når vi kjører i fjellet, hun er i til-
legg veldig styrbar samtidig som hun har de
samme gode egenskapene som Flekken.

En historie som beskriver Kvikki`s men -
talitet godt er fra Finse. Vi hadde kjørt tu -
rister og skulle ha en matpause på hotellet.
Jeg tok alle hundene ut av spannet og over

på kjetting, men ikke Kvikki. Jeg slapp
henne løs, hun la seg ned og jeg tok sjan -
sen på å la henne ligge der og gikk inn for
å spise. 1 time senere lå hun på akkurat
samme sted.

Kvikki lånte du bort til en annen
kjører her på vintersamlinga. 
Fortell om hun dene du selv har
kjørt som ledere nå under 5 mila.

Tidligere nevnte Albin og Kira har jeg
brukt som ledere mye av årets sesong. De
er kullsøsken etter Kvikki og Snorre (Spoti
x Polar Speed Trine) fra Atle Eikevik, født i
mai 2007. Det tvang seg frem et behov for
å prøve nye hunder i front denne seson -
gen, da Kvikki har hatt et valpekull. Jeg har
derfor hatt fokus på å få fram Albin og Kira,
Juni (Kvikkis søster) har også blomstret
denne vinteren. Steinar Bergheim lånte
Kira, Kvikki og Juni av meg i fjor og kjørte
inn på en bra tredjeplass i Hallingen 80 km.
Juli og Albin gikk på Kenneth Monsen sitt
spann. Synes Kira er hakket ”vassere” enn
Albin, men de er begge gjennomgående
solide og bedre bygd enn brorparten av det
jeg har avlet tidligere.

Flekken Foto: Tore Hunskår

Skooter Foto: Tore Hunskår

Kvikki

Albin
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Jeg vet jo at du Tore har langt flere kri -
terier som beskriver en god hund enn
at de løper fort på en 5 eller 8 mil…?

Selvfølgelig! Albin og Kira har en mentali -
tet som gjør at de evner å brøyte spor, finne
sålen når sporet er snødd igjen, de evner å
holde galopp selv om de er slitne, det kre -
ver en god psyke. Hadde alle hundene i
spannet vært som disse to, kunne jeg godt
holdt 25 km/t i nedoverbakkene, i stedet for
som nå ca 22 km/t.

Noe minus med disse to da?
Ja, hvis det kan kalles et minus, så gav

denne parringen relativt små hunder og
som går noe skjevt på høsttrening…

Det blir liksom aldri helt perfekt…?
Næææi, men detaljer er viktig for meg.

Jeg har bevisst jobbet med å ”plukke vekk”
alt som stjeler fart i avlen. I 2002 kjørte jeg
et spann som pissa i alle motbakker, brå-
bremsa for å drite og gikk i rykk og napp.
Gleden ved hundekjøring blir ikke helt den
samme under sånne forhold. Det er de små
forskjellene som utgjør de store forskjel -
lene til slutt. Jeg vil ha flyt i spannet fra start
til mål. Det kan være lett å overse de beste
hundene, de bare er der og jobber. Jeg vil
egentlig se minst mulig når jeg kjører hun -
dene i lyset fra hodelykta. Slippe og

bekymre meg for at noen vil stoppe for å
drite eller andre ting som forstyrrer rytmen.

Hva tenker du framover?
Jeg er i et generasjonsskifte når det

gjelder hundene. Har nå 26 hvor 5 er val -
per. Jeg har vært selektiv i avlen. Er nok
over gjennomsnittet sær på hvilke hunder
jeg vil ha hjemme.

Jeg har lagt merke til at du hev deg inn
i debatten som fulgte i kjølevannet av
Hans Christian Ørjestad (for detaljer se:
qaqeerlaaaq.no) sitt sett med avlskrite -
rier for Siberian Husky. Noen tanker du
vil dele med ”journalisten”?

Ja, jeg er tilhenger av selektiv avl, men
ville nok byttet ut ordet avl kun på, med
bør… Jeg ville ha tilføyd mer på lista, som:
drite i fart, ikke kaste seg ut for å snappe
snø, kunne brøyte og finne sålen, takle
løse spor, hunden blir svært mentalt ned-
brutt av å plumpe, derfor viktig å selektere
så hundene får god psyke og takler denne
type utfordringer, samtidig takle fart selv
om de er slitne. Anatomisk er jeg ute etter
et mest mulig homogent spann. Jeg er til-
henger av rasestandarden for Siberian
Husky. Min erfaring er at de beste trekk-
hundene holder seg innenfor rasestandard,
og har med det ingen tro på at vi vil avle
oss vekk fra denne standarden ved å holde
fokus på gode og raske brukshunder.

Jeg har tenkt en del på all den brøyte-
jobben spannet ditt utfører i løpet av en
sesong. Jeg trodde hunder ble treige
av sånt. Hvordan holder du farten og
løpsviljen oppe i spannet?

Hundene blir ikke treige av å brøyte. Jeg
opplever det ikke som nedbrytende, men
som en arena for utvikling av samspill mel -
lom meg og spannet. Jeg er veldig i kontakt
med hundene når vi brøyter spor. Variert
trening bygger ulik muskulatur. Jeg kjører
store spann som holder farten oppe selv
med mye snø. Tung brøyting er for meg å
bruke 3 timer på 5 km, det er ikke det vi
driver mest med. Jeg fører logg fra hver
treningstur, med kilometer og timer. Har
aldri en treningstur som ligner på et løp.
Under løp presser jeg hundene mer, spar -
ker og jobber mye selv, kommer med tilrop
og prøver å spre glede og motivasjon på en
helt annen måte enn under trening. Det er
jo ikke å skyve under en stol at jeg er en
konkurransemann, og det instinktet er van-
skelig å styre. Jeg trener mange ulike ste -
der for ikke å utvikle vaner hos kommando-
lederne. I løpet av en sesong kan spannet
ha trent opptil 12 ulike steder. Prøver sta dig
å kjøre opp nye spor og det er ikke uvanlig
at spannet har kjørt opp bortimot 20 mil
med spor gjennom sesongen.

Hvordan lærer du hundene alt dette
her. Det høres jo enkelt ut når du 
prater, men jeg av alle vet at virkelig-
heten ikke ser ut sånn for den gemene
”hundekjørerho pen”…?

Hundene blir gode på det de utsettes for
gang på gang. Tung brøyting går bra så
lenge du gir hundene pauser og ikke for-
langer mer enn de klarer. På vidda har de
lært seg ikke å følge spor, de må vennes til
det for at det skal bli naturlig.

Hva drømmer du om da Tore?
Det ultimate spannet, fritt for unoter, med

fart og lite dill… Det er spennende med avl.
Hadde ikke eget kull før i 2003, jeg ville
heller kjøpe av de som hadde erfaring. For
meg har det vært mye motivasjon i latterlig-
gjøringen av rasen. Jeg har hatt 20 Alaska
Huskyer i trening og ingen av dem har to -
talt sett vært bedre enn de beste SH-ene
jeg har kjørt. Kvaliteten på virkelig gode
siberians skal det mye til å matche.

Hva synes du om nivået på dagens
hunder?

Nivået er på vei opp. Det er så mange
flere som bruker hundene. I 1996 grillet de
pølser på 5-mila til sammenligning. Det var
noen få som kjørte løp og hadde ambisjo -
ner. Jeg tror det vil skje mye spennende i
årene framover. Jeg følger med…

Noen spesielle du følger med på?
Miljøet er for lite til at man kun kan se på

resultatlistene. Jeg prøver å følge med
over alt. Jeg noterer meg alltid ting i etter-
kant av samtaler med ulike i miljøet. Det er
vanskelig å trekke frem noen spesielle, hel-
heten er viktig.

Løpsplaner fremover da, du snakket en
gang om åpenklasse i Finnmarksløpet,
var det 2010?

Ja, men har ikke fått det helt til i
langdistanse. Jeg har et godt mellom-
distansespann. Hundene er relativt små og
det gir mindre steglengde i travet. Jeg vet
egentlig ikke helt hva som skal til, synes
det har gått sakte. Målet er fremdeles Finn-
mark med storspann. Jeg liker åpne løp…

Hva er så spesielt med å kjøre disse
store spannene?

Løpsgleden smitter, det skal mindre til for
å øke farten og rytmen blir en annen, det
skjer noe med hele spannet. Det har vært
en slitsom vei frem dit jeg er i dag, men jeg
er overbevist om at det har lønt seg å være
sær. Instinktet sier meg at det ikke er så
dumt å ha et godt mellomdistansespann
først, med fart og løpsglede, så får jeg hel -
ler få opp størrelsen på de etter hvert…

Du blir nok aldri helt fornøyd Tore…
Nei, jeg håper da ikke det… Avlsarbeide

er spennende og noe jeg aldri blir god nok
på, søker ny kunnskap og erfarer stadig
nye ting. Jeg er ikke god på dressur, kon-
sekvens er ikke noe for meg. Ønsker å
gjøre mer med kulturen i et spann, heller
enn å jobbe mye med hvert enkelt individ.
Fokus i avlen vil være å avle gode indivi der,
fremfor å måtte jobbe masse med hver
enkelt. Avle det frem, kontra å trene det

Kira
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vekk… Jeg føler meg trygg på å bruke hunder i avl
fra folk som kjører mye i fjellet, det er lett å bli lurt
av hunder som kun løper i gode spor…

Nå som vi igjen er inne på tema avl,
noen fremtidige avlsplaner?

Jeg ønsker å pare Kira, hvis den perfekte hann-
hund dukker opp…

Og kan du beskrive denne perfekte
hannhunden?

Ja den har de egenskapene som Hans Chris -
tian beskrev som avlskriterier (qaqeerlaaaq.no),
pluss noen flere som jeg nevnte. Vi snakker om en
leder som går snorrett… Jeg ville aldri ha avlet på
en hund som ikke går foran, da er den for usikker.
Jeg vil helst ikke ha hunder som står og rykker ved
oppstart eller når span net stoppes, her har jeg
ikke lykkes så langt. God tett underull og ellers
polare egenskaper. Jeg har ingen negative erfa -
ringer med den polare pelsen.

Bedre avslutningsreplikk kunne vel knapt en
utskremt ”liksomjournalist” få, og med det er det
vel på sin plass å avslutte, dra hjem å kjøre hund
å ønske seg et mer tålmodig sinn og et mindre
behov for bekvemmeligheter som sofa, TV og ull-
pledd og et større behov for villmark, dyp snø,
konkurranseinstinkt, svette og granbar og lang -
strakte vidder… in my dreams!

Nettadresser: 
Stamtavla.no under Tore Hunskår

Det ultimate hundespannet for meg 
er ensbetydende med det ultimate 
Sibe rian Husky spannet!

Tore Hunskår

Tore Hunskårs laaange spann på Hardangervidda 2007. Flekken som leder lengst bort fra fotografen. Nærmest er Sheela av Vargevass.

Tore ringer meg etter at han har
lest gjen nom intervjuet jeg har sendt
han. Han har nylig kjørt inn til en
tredjeplass i Rjukanlø pet 60km.

- Du?
- Ja?
- Jeg tror jeg sa noe om at Kira var

en bedre hund enn Albin?
- Ja, du omtalte henne som ”hak -

ket vas sere”…
- Ja, men nå etter Rjukanløpet og

Albins innsats som leder må jeg
bare få lov å sidestille de. Kan du
få med det?
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Antall år med hundekjøring:
Viggo deltok i sitt første hundeløp i 1958

bare 10 år gammel, og Tora tok sine første
snørekjørerturer i 1984.

Antall hunder:
8 hunder. De som sier “har du først fått

en siberian så får du straks flere” har helt
rett. 

Hundebil:
Mitsubishi Space Wagon
Det er utrolig hvor mange hunder det er

plass til bak i varebilen, men det forutsetter
at de er sosiale. Hvis vi skal på lange
bilturer eller overnattingsturer har vi en
hundetilhenger som passer til formålet,
med fire rom og plass til åtte hunder.

Sledetype(r):
Tre sprintsleder. En Jämtslede fra 1990,

lett type med smale meier. Den er brukt i
utallige konkurranser med alaskan mala -

mute. En Nes-Quick sprintslede, laget på
Nes sledeverksted på midten av 90-tal let.
Brukes nå som treningsslede. Den tredje er
en ny Danler Hornet sprintslede, rene
“Rolls Roycen” i forhold til de to gamle. Det
har vært en rivende utvilkling på sledefron -
ten siden vi begynte på 80-tallet. Dagens
sleder er styrbare, har godt bremsesystem
og er i tillegg lette. Må vel også nevne den
morsomme kick-sparken som er ideell for
en-tre hunder.

Meritter og hva slags løp du/dere
trener for:

Viggo: Jeg kjører sprint, men har lyst til å
kjøre ett eller to mellomdistanseløp. Siden
vi har så unge hunder vil vi ikke ødelegge
farten på dem ved å starte langkjøring for
tidlig. Men på sikt kan det tenkes. Men da
er kanskje de eldste hun dene blitt for
gamle?

Tora: Jeg har kastet inn håndkleet når det
gjelder sprint, tackler ikke farten, selv på et
firspann. Det har ingen hensikt å kjøre løp
hvis du må bremse i svingene. Derfor
snørekjører jeg i stedet.

Siste året har vi hatt en fantastisk løpsse-
song, med tre barmarksløp og ti løp på snø
i Norge og Sverige. Vi har krøpet sakte
men sik kert oppover på resultatlistene
ettersom vi har fått mere løpserfaring.
Andreplass av 8 i Prøve-VM og tredjeplass
av 13 i SM er hittil beste.

Hvor mange hunder i trening?
Alle åtte er i trening, men det er to som

går fortere lei, og for at de skal holde
motivasjonen oppe er de ikke med på alle
treningsturene.

Favoritthund/viktige hunder:
Etter litt diskusjoner har vi kommet fram

til at vi vil svare alle. De er forskjellige per-
sonligheter, og fungerer forskjellig i ulike
situasjoner. Skal de beskrives kort må det
bli omtrent slik: Ross er raskest, Eric er
sterkest, Echo er suveren lederhund, Luna
er humørsprederen og har aldri en dårlig
dag på jobb, Dina og Ylva er unge og lo -
vende, Tanja jobber av og til, og Siri jobber
best når hun får løpe etter fugler.

De seks førstnevnte er viktige i konkur -
ransesammenheng, de to siste er litt til og
fra, men kan være gode i perioder. Siden
våre hunder er å betrakte som familiemed-

Vangsåsen: Rossevangen kennel
Intervjuet av Kari Solvang Hope

Navn:
Viggo Jørgensen og Tora Kleven

Bosted:
Vangsåsen utenfor Hamar

Klubb(er):
NSHK, Hamar Trekkhundklubb
og Svenska Polarhundklubben

Hjemmeside:
www.rossevangen.com

God plass til seks siberians i en Space Wagon.
Til venstre: Luna, Eric og Tanja. Til høyre: Siri, Ross og Echo.

Tora og Viggo. Echo og Ylva foran, Dina i midten og Tanja ytterst til høyre.
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lemmer blir alle værende hos oss. Siri er
den eneste som ganske sikkert ikke hadde
overlevd hos en annen hundekjører!

Hvilke linjer kommer hundene 
deres fra? 
Kan dere fortelle litt om disse linjene?

Vi har kjøpt hunder fra to forskjellige
kenneler, og har to valper fra eget oppdrett.
Da vi anskaffet hundene, lette vi etter valp-
er fra kenneler som hadde gjort seg
bemerket i løp. Siden vi har drevet konkurr-
ansekjøring med malamuter, var vi sikre på
at vi ville fortsette også med siberians. 

Vi kjøpte først to fra Snøheimen kennel,
Tanja som det er mest Vargevass bak, og
Ross som er etter Tixsies Joe/Vargevass.
Siri, den tredje som vi kjøpte fra Snøhei -
men, kommer egentlig fra Atle Eikevik, og
Tixsies Joe og Vargevass ligger bak. Men
til tross for at hennes far er den vel -
meritterte Spoti har ikke løpsgenene gått i
arv.

Deretter dro vi til Sverige der de har
mange gode hunder og et aktivt konkur -
ransemiljø med siberians. Vi kjøpte først
Eric hos kennel Heidiburgh, en utrolig bra
hannhund. Da de foretok parring med sam -
me kombinasjon en gang til, var vi raskt ute
med å sikre oss to valper til, Luna og Echo.
Våre tre svenske hunder (som er helsøs -
ken) er i en klasse for seg, hardtarbeidende
og lette å ha med å gjøre. Bak dem ligger
hunder fra Unisaks, Axia og Fenrisulven,
mange løpsmeritterte hunder. 

Hvorfor siberians?
Etter 20 år med alaskan malamute kom

vi til et veiskille (i 2004). Vi ønsket å gå over
til en lettere hundetype, men likevel en po -
larhund som kunne brukes både til tur og
konkurranse. Grunnen til at vi valgte en SH
i stedet for en AH var fordi vi ønsket tilhø -
righet til en raseklubb så vi kunne være
med i et miljø med samlinger, løp, utstillin -
ger, og tilknytning til NKK, slik vi har vært
det helt siden 1984.

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

I gamle dager var sommertreningen kløv-
turer i fjellet, men nå har vi så mange hun -
der at den tiden er over. Om sommeren blir
det korte turer en til to ganger i uka, bare 3-
7 kilometer så hundene får litt action. De
venner seg til å jobbe selv om det er varmt,
uten at det blir ubehagelig for dem. Potene
blir herdet så vi unngår skader senere på
høsten. Det er ikke naturlig for en hund å
ligge i dvale fra mai til september.

Vi kjører 4 - 8 hunder foran Dyckvogn, 3
eller 4 foran 3-hjuling, eller en eller to foran
sykkel eller sparkesykkel, mest mulig va -
riert. Skulle kanskje også tatt dem med på
svømmetrening så de hadde fått brukt
andre muskelgrupper, slik de virkelig proffe
gjør?

Vi spøker med at vi skulle kunne putte
hundene i fryseren i slutten av april, for så
å ta dem fram igjen i oktober. Da kunne

også vi reist på sommerferie som vanlige
folk. I stedet reiser vi avgårde med cam -
pingbil påmontert sykler og hundetilhenger,
og bor på campingplasser eller hos venner.

Når starter dere for alvor med
høsttrening?

Siden hundene holdes i aktivitet hele
sommeren unngår vi at de mister for mye
kondisjon og muskelmasse. Når tempera-
turen synker under 15 grader i september,
blir det trening omtrent tredjehver dag. I
oktober er det barmarksløp, og da må
hundene være i stand til å holde full fart i 5-
6 km.

Hvordan arter en vanlig treningsuke i
desember seg?

Under forutsetning av at det er snø og
sledeføre er det trening ca annenhver dag.
Vi har ikke noe fastspikret treningspro-
gram. Kommer det mye snø og det blir
tungt og mye brøyting så blir det færre
dager med trening. Er hundeløypa prepa -
rert så blir det flere lettere treningsturer.
Vanligvis er vi da oppe i 8-10 kilometers -
turer.

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

Akkurat nå føler vi at det er passe med
trening. Vi la litt om på rutinene i januar
med tanke på flerdagersløp, og det fun -
gerte bra. På sikt kunne det vært interes -

sant å prøve mellomdistanse. Vi er av den
oppfatning at en god siberian skal kunne
gå alle tre distansene, bare den får den
rette opplæringen og treningen.

Vi avler minst mulig fordi vi ikke har
behov for mange hunder. Det er mye arbeid
om man skal ta seg av et valpekull på en
ordentlig måte, og vi tenker oss nøye om
før vi avler, så vi har bare hatt ett kull siden
vi begynte med siberians i 2004. Men hvis
vi får bestilling på valper fra noen som vil
bruke dem aktivt, så vil vi sette på et kull til.
Vi har nå sett resultatet av det første kullet,
og synes det er verdt å gjenta parringen.

Trener dere noe selv?
Selvfølgelig skulle vi svart at ja, vi jogger

fem dager i uka og trener styrketrening to
dager, men for å være ærlig, nei. Noe tre -
ning blir det i og med at vi har så få hun der,
og løypa opp til Hamar trekkhundklubbs
løypenett er svært bratt, og blir gått opp på
truger av Viggo. Dessuten blir det snøre-
kjøring om vinteren og sykling om somme -
ren.

Viktige egenskaper dere ser etter når
dere avler?

Trekkegenskaper er absolutt viktigst
siden det er en trekkhundrase. Mange
mener at en siberian er en familiehund, og
det er den også, men den er først og
fremst en trekkhund. Derfor er det viktigst
å legge vekt på hundens ”løpshode”.

Viggo kom inn på bronseplass i SM i Åsarna 2010
Foto: Josefin Andersson
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Deretter kommer selvfølgelig egenska -
pene som godt gemytt, at den er lettlært,
har gode kommunikasjonsevner, god
helse, god matlyst, og polare egenskaper
som pels så den kan ligge ute en vinternatt.
Her kan det være konflikter, for hunder med
dårlig pels blir ikke så fort varme og kan
jobbe hardere, men vi foretrekker likevel å
ha hunder med god pels.

Viktige egenskaper dere ser etter når
dere velger lederhunder?

Evnen til å kommunisere, og lærevillig-
het. Alle hundene våre læres opp til å gå i
led, og alle får gå foran på treninger. De
som jobber best i front blir selvfølgelig brukt
på løp. Eric, Echo, Ylva og Dina er kjempe-
gode ledere, lydhøre og lar seg ikke distra-
here. I tillegg er de raske. Likevel er det i
enkelte situasjoner at Luna og Siri løper i
front.

Ylva, en av våre valper, kom i retur som
ettåring fordi hun var for aktiv for familien
som hadde kjøpt henne. Hun viste seg ha
utrolig gode kommunikasjonsevner, og fikk
gå som leder tredje dagen i Prøve-VM,
bare 15 måneder gammel, med stort hell.

Føler dere at dere avler etter standarden
for rasen?

Ja, vi prøver i alle fall. Foreldredyrene i
det kullet vi har er helt standard. Likevel ble
valpene større enn forventet. Siden vi har
to tisper fra kullet og kjører løp med dem,
så er det OK at de er store, men ideelt sett
skulle de kanskje vært litt mindre….?

Stiller dere ut hundene deres? 
Hvis ja, hvorfor?

Ja, vi stiller ut alle hundene. Før vi mel -
der på til utstilling bruker vi NKKs DogWeb
for å se hvilken type siberian dommeren
liker. Det har ingen hensikt å melde på
hundene til en dommer som ikke vektleg -
ger bevegelser og framdrift, eller følger
standarden. Vi synes det er viktig med
utstilling fordi en god dommer kan oppdage
ting ved hunden som vi selv ikke er i stand
til å se, både positivt og negativt, og det
kan være nyttig ved avl så ikke en feil blir
fordoblet. 

Én enkelt utstillingskritikk sier svært lite
om en hund. Om du får en null en gang kan
du godt få certifikat på samme hunden
neste gang. Mange stiller ut hunden en
gang, gjør det dårlig, og så blir det med
denne ene gangen. Det er dumt, hunden
bør få flere sjanser. En hund utvikler seg,
”øvelse gjør mester”, og forbedrings-
potensialet er i de fleste tilfeller stort. Men
utstillingskritikker må for all del ikke være
viktigste kriterium ved avl. Det hjelper ikke
om en siberian er verdens peneste om den
ikke er en god trekkhund.

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

Pr i dag vet vi svært lite om HD på sibe -
rians, men at det forekommer er det ingen
tvil om. Vi har øyelyst hundene våre, men

ikke røntget dem. Ideelt
sett burde vi ha gjort det.

Enkelte hunder spiser
dårlig, og da er det kan -
skje en grunn til å utelate
dem i avl? Ikke desto
mindre, vi har aldri hørt
om en hund som har sultet
i hjel, men yteev nen kan
bli nedsatt dersom hunden
blir dehyd rert.

Vi mener også at man
bør unngå å bruke de
mest skye individene i avl.
I rase stan dar den står det
at det kan være en viss
reserverthet i rasen, men
en sky hund er van s ke -
ligere å håndtere. På ut -
stillingene i de senere
årene virker det som om
utvik lingene har gått i rik tig
retning, og hundene som
vises er mer tilgjen ge lige.
Eller kanskje er det eierne
som har blitt flinkere med
sosialisering av hundene?

Når vi er inne på avl så
er det et problem som vi
ser, og det er at inn avls -
prosenten er vel høy på
mange hunder. Kan det
være årsaken til keiser -
snitt, valper med misdan -
nelser, eller lave valpe-
kull? Oppdrettere bør job -
be for å få ned inn avls -
prosenten.

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

Vi synes absolutt at NSHK er på rett vei
når det gjelder trekkhundprøver. NKKs
DogWeb vil i fremtiden vise løpsresultatene
til de forskjellige hundene, slik de har hatt
det i mange år i Sverige. På den måten vil
vi kunne sammenligne hundenes løps-
prestasjoner på samme måte som vi har
kunnet med utstillingsresultatene. Det er en
spennende framtid.

Noen avler på “rått og røti”. Kanskje vi
skulle være mere selektive og følge rådet:
Breed the best, leave the rest? Ikke det at
vi skal avlive de som ikke er topp, men stille
strengere krav til avlsdyrene. 

Ett eksem pel: Dersom det i ett kull er fire
hunder som trekker dårlig og en som trek -
ker godt, ikke bruk den gode, for den har
nesten de samme genene som sine andre
søsken. Da er det bedre å bruke en dårlig
trekkhund som har fire søsken som er gode
trekkhunder. (Selv om det beste selvfølge-
lig hadde vært å bruke søskenene.) Se på
helheten, ikke bare en kelt individet.

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

Vi fôrer hovedsaklig med tørrfôr, med
våtfôr som tillegg, kjøtt og vom. Hundene
får mat en gang pr dag. Vi eksperimenterer

ikke med fôring, men bruker kun godt
gjennomprøvd tørrfôr. Tørrfôrfabrikkantene
har ansatt eksperter som forsker på smak
og opptakelighet, så det er lite sannsynlig
at vi skal kunne utkonkurrere dem. Det er
helt klart en sammenheng mellom kvalitet
og pris.

Siden vi kjører sprint må vi tenke litt an -
ner ledes enn langdistansekjørerne med
hensyn til fett og karbohydratinnhold i det vi
putter i hundene, særlig før og etter løp.
Dette er vitenskap som har dukket opp i de
senere årene, så vi har måttet tilegne oss
en del ny lærdom. Som hundekjører blir du
aldri utlært.

Har dere hundene på kjetting,
eller i gårder?

Hundene går løse i gårder, stort sett to
og to. Når tispene er høyløpske hender det
at vi er nødt til å tjore alle hundene til hvert
sitt hundehus noen dager for å skape ro i
flokken, og det ser ut til at særlig hann-
hundene blir mer fornøyde med det. Om
sommeren hender det også at vi får besøk
av en saueflokk eller to, da er kjettingen
god å ty til så vi slipper å sitte med hjertet i
halsen. Men vi liker best at de kan bevege
seg fritt.

8-spannet i snøbrøyting opp til hundeløypa i Vangsåsen
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Zorro flytter til
Svalbard

Siberian husky Zorro Alaska av Brattalid
er flyttet til Svalbard for å bli lederhund i et
grønski/grønlandshundspann, sammen
med siberian husky Isikaia (fra HCØ) og
Jonas (svensk). Han får det bra tror vi.
Han er en stø kommando-leder som kla -
rer uvær og uspora, men ikke liker fart og
langdistanse så godt lenger. 
Han har bra meritter: Gått i Femundløpet
og Finnmarksløpet opptil flere ganger; og
er far til to-tre kull, og er snill og grei. 

Bildene er sendt av ny eier:
Rico Behlke

Fra Johanne Sundby 4.5.2010
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Drömmar
Hur viktigt är det med drömmar? Nu pratar
jag inte om nattliga drömmar utan om
drömmar och målsättningar för framtida
prestationer.

Men först tar jag ett jättekliv tillbaka i
tiden…

…Tidigt 80-tal och vi är ett gäng entusi-
astiska hundkörare som sitter runt köks-
bordet i ett hus i mörkaste Småland. Vi har
just beslutat att dra igång slädhundklubben
Rusken. Livlig diskussion förstås om hun -
dar, träning och tävlingar men så reser sig
Lasse Olsson upp och säger: ”Vi måste ha
en målsättning, vi måste ha en dröm – om
tio år ska vi ha en svensk hundkörare i
Alaska som kör Open North American
Championship”!

Jag minns att vi bara stirrade på honom
– skojade han eller menade han allvar?!?
Hur knasigt var inte detta – en svensk i
Alaska och ONAC! Vi som just börjat tävla,
just startat upp en klubb, just startat att
organisera oss, varför skulle vi bry oss om
var vi var om tio år, vi hade ju fullt upp med
vad vi gjorde just nu. Inte skulle vi svenska
hundkörare tro att vi skulle kunna komma
till Alaska och köra en tävling… vi som inte
ens kunde tävla utanför Sverige och Norge. 

Men han visste vad han gjorde, han
sådde ett frö, som grodde och blev större…

Lasse fick aldrig se sin dröm gå i uppfyl -
lelse, han gick bort bara något år efter
mötet. Han omkom i en trafikolycka. 

Men om han hade fått leva så hade han
fått se sin dröm gå i uppfyllelse och mer
därtill. Svenska hundkörare tillhör nu

världs eliten, tävlar över
hela världen och om
utvecklingen håller i sig
är detta bara början.

Det är oerhört viktigt
att ha en dröm, en mål -
sättning med vad du
gör. Utan en klar mål -
sättning virrar du om -
kring och får ingen ting
gjort.

Sätt upp ett mål och
jobba för att nå dit. Kan-
ske du inte når dit i år,
kanske inte nästa år
men skam den som ger
sig… Inget är omöjligt
om du bara har målet
klart för dig.

Målsättning
Att ha en klar mål -

sättning gäller inte bara
för dig som individ och
hundkörare utan också
för klubbar och organi -
sationer. När jag för tre
år sedan blev vald till president för Montana
Creek Dog Mushers här i Alaska var min
första fråga till den nya styrelsen: ”Var vill ni
se vår klubb om fem år?” Jag fick varie -
rande svar från mina styrelsemedlemmar
men faktum är att klubben redan första året
lyckades med några av målsättningarna: få
till bättre spår och involvera skijoring i täv -
lingsutbudet. Vilket har medfört att klubben
nu har fler medlemmar och fler startande

på varje tävling. Ökade inkoms ter genom
fler som betalar medlemskap och så snur -
rar hjulet på… Klubben och dess med-
lemmar ser ljust på framtiden och det
återspeglar sig i positivt tänkande och
massor av nya bra ideer för verksamhet
och arrangemang.

Världsomspännande organisation
Jag vet inte hur väl ni följer med vad det

gäller internationell organisation av vår
sport men just nu är vi i ett vägskäl och min
förhoppning är att draghundsporten inom
en snar framtid ska organiseras med en
enda stark världsomspännande organi -
sation. Vår sport behöver en enad front för
att kunna nå fler sponsorer, få mer media
och fler utövare. Tillsammans ska vi jobba
för att få ut vårt budskap. Spelar ingen roll
om du kör med blandraser, Siberians eller
Alaskan huskies – alla är vi hundkörare och
älskar vår sport.

Ladda batterierna...
Sommaren är kort så passa på och njut

av soliga dagar och tänk på att även våra
hundar behöver ”time off” och ledigt från
träning och tävling. Hitta på andra aktivite -
ter att göra under heta soliga dagar eller
kanske just ingenting. Ibland är det precis
vad vi alla behöver för att få ny energi och
ladda batterierna…

”Det största hindret mot din fram-
gång är att du inte tillåter dig att
misslyckas”

I have a dream…
Av Helen Lundberg

Denne artikkelen er ”sakset” fra det svenske trekkhundbladet Drag-
hunden og gjengitt med tillatelse fra artikkelforfatteren og Draghunden.

För att teckna en pre-
nume ration gör du så här:

Betala in avgiften till:
JO Förlaget/Tidningen Draghunden, Berg -
vägen 51, SE 820 40 Järvsö, SVERIGE
IBAN: SE2580000812996843107696
BIC: SWEDSESS

Var noga med att uppge namn, adress
och mejladress i samband med betalnin-
gen. Är du medlem i Svenska Draghund-
sportförbundet/SPHK, uppge även klubb -
tilhörighet.

Helårsprenumeration ordinarie pris: 330,-
Pris för medlemmar i Svenska 
Draghundsportförbundet/SPHK:       270,-

Tidningen ges ut i samarbete med
Svenska Draghundsportförbundet.

Mer info finner du på
www.draghunden.com
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For Norsk Siberian Huskyklubbs medlemmer:

En kort presentasjon av Helen Lundberg
Mitt liv har kretsat kring

slädhundar sedan mitten av
80-talet då jag köpte mina
första Sibe rian huskies, en
släde och började tävla i
Sverige och i Norge. Bor
sedan hösten 2001 i Willow
Alaska där jag till sammans
med min man Egil Ellis har
runt 80 slädhundar på vår
kennel.

Förutom att köra hund på
heltid här i Alaska så är jag
också redaktör för ISDRAs
(Inter national Sled Dog
Racing Asso cia tion) tidning

Dog & Driver. Jag är även
ISDRA director för Alaska och
president i Montana Creek
Dog Mushers Asso ciaton, den
lokala slädhundklubben här i
Willow. Många känner nog
igen mig från tiden i Sverige
då jag under 90-talet jobbade
med tidningen Svensk Släd-
hundsport. 

Häng med vad som händer
på Ellis Racing Sleddogs via
min blog

www.egilellis.com
http://www.egilellis.com

Jag finns också på Facebook.

arrangerer den årlige spesialutstillingen i Bjursås
i Dalarna 11.-12. september 2010. 

Dommere: Caroline Kisko og Chris Barry
fra Storbritannia. Påmelding innen 20. august, 
se: www.siberianhusky.se

På fredagskvelden er det grilling, på lørdags kvelden
fellesmiddag, og ellers mange aktiviteter. 
Det bruker å være mange nordmenn der. 

T.v.: Viggo Jørgensen med Dina i Bjursås i 2009
Foto: Tora Kleven

U.t.v.: Caia koser seg sammen med Kari Hope i Bjursås i 2009 
Foto: Rikke Bergendahl

Rasklubben för Siberian Husky, Svenska Polarhundklubben

Ylajärvis vandrepremie for beste utenlandseide
siberian husky. I 2009 gikk den til Birgit Alhaugs
hund, Vikerkollen´s First Lord.
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Minner om fristen for innsending av bilder
til Huskykalenderen 2011. 
Send inn ett eller to bilder pr husstand, så
vil de beste bildene bli plukket ut til
kalenderen.
Bildene bør være av god kvalitet siden de
blir trykket i ca A4-størrelse.

Motivet er: Aktiviteter med siberians
eller siberians i aktivitet.
Sendes til Birgit Alhaug, mail:
kaasia@online.no
innen 10. august.
Husk:
Vi må ha bilder fra forskjellige årstider.

Huskykalenderen 2011

Trekkhunder på
vei til
Frya......
Noen av klubbens medlemmer har
sendt redaksjonen en historie fra
virkeligheten. Den er sakset fra
Huskyklubbens forum Ning, og
gjengis her for medlemmer som
ikke er så aktive på nettet. 

Skrevet av Johanne Sundby:

”Folket i huskyklubben har så greie
venner!

.....så når en stakkar står der i sol-
steiken med herpa bil NOK en
gang, henger med varme bikkjer
og skal på utstilling, og har stor
bilangst og Falken medlemskapet
er nesten brukt opp...... så henter
de henger og bikkjer og kjører en til
utstilling og tilbake og passer på at
en får mat i deg og at en får vin i
seg. Jeg er bare målløs. Takk til
familien Teslo - Svein Erik og Gro,
samt Ivar Hordnes og Johnny
Blingsdalen som fikk meg helt
hjem, og takk for en alle tiders so -
sial samling! Denne samlin gen var
bare sååå hyggelig og spesielt for
meg som rett og slett ikke var helt
”med ” i hue etter alt ståket med
bilen.

Røde sløyfer vanket det også gitt.”

Oda Ingstad har tatt bildene som
ble tatt under redningsaksjonen.
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Dan Ditlefsen
danmdit@hotmail.com

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

Av og til får jeg tips om noen hjemmesi -
der som det kan være verdt å kikke litt på,
denne gang etter tips fra Kari Hope. Så jeg
sender anbefalingen videre om hjemmesi -
den til Støvlia Kennel: 
http://hybel kro ken.webs.com. 

Planlegging av neste års løpssesong er i
gang. Oslomarka Trekkhundklubb skal
arrangere Skjelbreia Sweepstake i Øst-
marka 19. februar 2011, og løypa vil gå
gjennom følgende kommuner: Ski, Oslo,
Lørenskog, Rælingen og Enebakk. Dis-
tansene blir: 4-spann ca 50 km, 6-spann ca
50 km, 8-spann ca 110 km og 220 km, og
Åpenklasse ca 220 km. Allerede nå er det
utrolig mange påmeldte, hele 21 i åpen
klasse. Av påmeldte deltakere med SH er:
8-spann 220 km: Johanne Sundby. 
Åpen klasse 220 km: Hans Christian
Ørje stad, Ole Dag Løvvold og Roy Arne
Bergeng. 

Det er pengepremier, og vinneren får en
slede til en verdi av kr 25.000,-, så her er
det bare å legge seg i trening!

I Hundesport har det stått en oversikt
over registrerte SH i 2009. Den viser en
økning av registrerte SH på formidable
40%. Det tyder på stor valpeproduksjon
siste år, etter fire foregående år med
ganske stabile tall. Statistikken viser føl-
gende registreringer: År 2005 - 191 SH,
2006 - 192, 2007 - 187, 2008 - 195, og i
2009 ble det registrert hele 273 SH.

NKKs etiske grunnregler for avl og opp-
drett endres på et par punkt fra 1.7.2010.
1. Tispens alder ved første paring: Tispen
skal være minst 18 mnd på paringstids-
punktet.
2. Angående innavl: Det skal ikke foretas
paringer mellom søsken, far/datter,
mor/sønn eller tilsvarende tette parin -
ger. Halvsøskenparinger eller paringer

med tilsvarende innavl bør unngås.
Innavlsgraden beregnes på grunnlag av
en 6 generasjoners stamtavle; ved bruk
av importer brukes de stamtavleopplys-
ningene som er tilgjengelig i 4-6 genera-
sjoner. Det gis mulighet til å søke NKK
om dispensasjon. Informasjon om hva
søknaden skal inneholde kan hentes fra
www.nkk.no.

For de som ennå ikke har vært inne på
Dogweb vil jeg anbefale alle å gjøre seg
kjent med hvordan den fungerer. Det er
mulig å lage en fiktiv stamtavle som viser
innavlsgraden, et nyttig verktøy for alle
oppdrettere.

Blake Freking deltok i Iditarod, og kom
inn på en 42. plass av 71 startende. Aldri
før har et siberianspann kjørt så fort, og
kommet så høyt på resultatlista. Karen
Ramstead måtte dessverre bryte. Se Fre -
kings hj.side: www.racingsiberians.com.

Redaktørens lette blanding........
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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
O PPDRETT AV SIBERIAN H USKY PÅ H AM AR

ROY A RNE O G M ARI, B JØ RNAR O G STEINAR
w w w.runroy.com   w w w.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

Æsulvs

Lars Kristian Günther

&

Camilla Kerler

Sundli

1892 Degernes

414 60 276/971 04 124

E-post: kerle@online.no

www.nairebis.net

KENNEL NAIREBIS



Fleecejakker med vindstopp, i svart ....500,-
Størrelser: Liten, medium, stor og ekstra stor.
T-SKJORTER I ALLE FARGER...............100,-
Hettegenser div farger ...........................250,-
Hettejakker i svart eller marineblå ........300,-
Klubbmerke klistre, stort 20x11 cm ...... 40,-
Klubbmerke klistre, mindre ca 10x7 cm 20,-
Klubbmerke i stoff 7x5 cm..................... 40,-
PIN med klubbens emblem 2x1,5 cm.... 50,-
Kopp med logo av hundespann ............ 80,-
Drikkeflaske med logo............................ 40,-
Musematte ............................................... 80,-

Nøkkelring................................................ 15,-
Lighter ...................................................... 15,-
Collegegenser gråmelert m/blått trykk, 
kun store størrelser  ..............................200,-

T-skjorter, hettegensere og hettejakker leveres i stør -
relsene: S-M-L-XL-XXL, også i barnestørrelser.
Alle jakker/skjorter/gensere leveres med NSHK-logo på
forsiden og hundemotiv på ryggen.

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

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

Her vises det nye hundemotivet som står på ryggen.
Se bilde av nye klubbeffekter på side 13.


