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Lederens hjørne

Dette nummeret av Huskybladet er pre -
get av klubbens høstsamling på Åstjern.
Oppmøtet på samlingen var bra. På grunn
av snøen som lavet ned fredagskvelden
var mange spente på føreforholdene neste
dag, og hvor mange som ville delta i Hus-
kysprinten. I fjor var det rekordmange del-
takere, hele 24 barn/ungdom som var med,
mot 9 i år. Til gjengjeld var det en deltaker
mer i seniorklassen i år, så de voksne lot
seg ikke skremme av været. 

Men været bedret seg så det ble i alle fall
oppholdsvær selv om det var litt kaldt. Et
parti ute i løypa var veien oversvømmet, og
det var nettopp her Sandra Hove fikk tatt
blinkskuddet på førstesida. Johnny Blings-
dalen kom syklende og løftet beina høyt for
å unngå å bli våt!

Flere fant anledningen til å kombinere
samlingen med hundekjørerseminaret på
Harestua, og dro dit på søndag. Referat fra
hundekjørerseminaret skulle vært med i
dette nummeret, men jeg håper på å få det

med i neste nummer.
Nye utstillingsresultater mangler også i

dette nummeret, men jeg håper noen er
villige til å skrive dem så de kommer med i
neste nummer. 

Jeg har på følel sen at folk begynner å gå
litt lei, eller kanskje det er arbeidspresset
på jobben som har blitt for stort? I redak-
sjonen er det bare Kari og Odd som har
bidratt til dette nummeret, men takket være
klub bens medlemmer som har sendt inn
stoff har vi likevel et godt klubblad. Til alle
dere der ute: Fortsett å send inn stoff! Det
er viktig at Huskybladet gjenspeiler hva
som skjer i klubben. Jeg oppfordrer også
medlemmer utenfor Østlandsområdet til å
sende inn stoff, så vi kan lese hva som
skjer rundt omkring i landet (turer, dressur,
løp, utstillinger, morsomme historier etc).

Selv har jeg et par historier som jeg
kunne tenkt meg å sette på trykk, men
arbeidet med Huskybladet tar for mye tid.
Når vi i tillegg farter rundt på utstillinger

Når denne lederen er medlemmene i
hende regner jeg med at alle er i full gang
med treningen. Enten det være seg for VM,
vintersamlingens løp eller godturer på fjel -
let. Når dette leses tror jeg at det er mange
som både har hatt positive og negative
opplevelser underveis i treningen. Kanskje
har akkurat den hunden slått til som man
kanskje ikke hadde så mye tro på. Eller
omvendt - en hund man liker kjempegodt
viste seg å ikke være den trekkhunden man
håpet. Slik er det å drive med hundekjøring
– enten det er i liten eller stor skala. Det
krever masse tålmodighet og oppfølging for
å få hunden(e) til å fungere slik man øns -
ker. Dette gjelder uansett om man kjører 1-
spann, lite spann eller storspann. Så lenge
det er dyr vi jobber med, og ikke maskiner,
vil vår hverdag bestå av store gleder, men
også skuffelser. En oppfordring fra meg er
at det er lett å skylde på dyret, men husk at
det er VI som har ansvaret. En hund er en
hund…

Når vi nå først er inne på oppkjøring til
VM, så håper jeg at NSHK snart får vite
hvilke løp som kommer til å bli uttaksløp i
sprint og mellomdistanse. Styret har hen-
vendt seg mange ganger til Norges Hunde-
kjørerforbund (NHF) angående dette. Våre
løpskjørere må få beskjed om når de kan
forvente uttaksløpet (eller uttaksløpene)
slik at de kan planlegge treningen i forhold
til dette. Det er litt annerledes for lang -
distansekjørerne da disse ikke trenger å
kvalifisere seg på forhånd. De aller fleste
langdistansekjørerne ønsker ikke klasse-

inndeling (A = alle hunder, B = alaskan
malamute, grønlandshund og samjoed, C =
siberian husky) så styret i NSHK støtter
disse kjørerne på dette overfor NHF. Sam-
tidig ønsker de aller fleste sprintkjørerne
klasseinndeling på sprintløpene, og styret i
NSHK støtter like mye opp om dette. Når
det gjelder mellomdistanse kommer det
såpass mye motstridene signaler, så her
forholder NSHK seg litt passive. NSHK er i
dialog med NHF og jeg håper vi kan legge
ut mer informasjon om VM på våre
hjemmesider når dette foreligger.

På noen av de ikke-terminfestede vogn-
løpene har det vært mange som har kjørt
med siberians. Disse har også kjørt for
klubben vår. Dette er veldig positivt. Både
fordi det synliggjør hvor mange det er som
egentlig kjører med siberians (ganske
mange jamfør siste vognløp i Hakadal
trekkhundklubbs regi), og det at vi synes i
landskapet (resultatlister) gjør det kanskje
lettere for nye å ta steget ut. Kjempebra!
Håper enda flere kjører for NSHK på de
ikke-terminfestede vognløpene som står
igjen i skrivende stund, og ikke minst til
neste år.

Snart laver snøen ned (håpe, håpe), og
jeg vil med dette ønske alle våre løpskjø -
rere lykke til med sesongen. Måtte heder
og ære følge dere.

I tillegg vil jeg ønske alle våre turkjørere
fantastiske turer i skog og fjell, og på snø
og barmark.

God vinter!!
Line
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Innhold

Norsk Siberian Husky Klubb fyller 40 år i 2012
NSHK fyller 40 år i 2012 og vil arran -

gere to-dagers jubileumsutstilling med
engelske dommere og jubileumsløp.

Dersom det er noen av klubbens med-

lemmer som kunne tenke seg å sitte i
jubi leumskomiteen - ta kontakt med 
Stine Oppegaard på mail: 

stine.oppegaard@nfi.no

eller barmarksløp hver helg så blir det for
liten framdrift. 

Et par av våre valper for to år siden har
nå blitt drevne i å reise land og strand rundt
på aktiviteter. Så jeg har satt inn et bilde av
valpens første erfaringer med snø 

Vangsåsen 20. oktober, Tora
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Nye registreringer
Kull 1: Import
Født: 6.10.2005
S68689/2005 Fenrisulven Frej
Mor: S51726/2004 Fenrisulven Sigyn
Far: S54292/2000 Fenrisulven Rox

Kull 2
Født: 23.7.2006
NO49088/10 Vargteam’s Huldre
NO49087/10 Vargteam’s Embla
NO49086/10 Vargteam’s Moses
NO49085/10 Vargteam’s Birk
NO49084/10 Vargteam’s Ask
Mor: 02332/03 Tufsa
Far: 03399/04 Vargteam’s Zordo

Kull 3
Født: 1.4.2008
NO43050/10 Bardus Atna
NO43051/10 Gremlin
NO43052/10 Laban
NO43053/10 Trine
NO43054/10 Sisu
Mor: NO34318/10 Laila Far: 00483/04 Bror

Kull 4
Født: 26.5.2008
NO50399/10 Vargteam’s Aika
NO50395/10 Vargteam’s Ask 2
NO50392/10 Vargteam’s Charlie
NO50396/10 Vargteam’s Embla 2
NO50394/10 Vargteam’s Joe
NO50393/10 Vargteam’s Ramy
NO50397/10 Vargteam’s Roxy
NO50398/10 Vargteam’s Wahya
Mor: 02332/03 Tufsa
Far: 03399/04 Vargteam’s Zordo

Kull 5: Import
Født: 19.6.2008
FIN52087/08 Kefeus Naggar Tamsin
Mor: FIN15014/05 Jedeye Vampira
Far FIN38661/01 Kefeus Traleika Nagar

Kull 6
Født: 7.3.2009
NO54114/10 Kira
NO54112/10 Min Lille Tuva
NO54113/10 Tifa
NO54111/10 Turte
Mor: 02459/08 Snøheimens Bølla
NO32691/09 Snøheimens Diamond

Kull 7
Født: 30.3.2009
NO47756/10 Annemona
NO47755/10 Seppala
Mor: 16145/06 Snøheimens Tiril
Far: 02452/08 Snøheimens Fjell

Kull 8
Født: 22.6.2009
NO50407/10 Ellie
NO50408/10 Rose
NO50406/10 Tiko
Mor: S44595/2000 Dammstugan’s Mitka
Simsonovskaija Far: S33734/99 Damm -
stugan’s Valentin Casperovitj

Kull 9
Født: 16.8.2009
NO30823/10 Gråbein Av Slidre Fiord
NO30824/10 Leo Av Slidre Fiord
NO30826/10 Luna Av Slidre Fiord
NO30825/10 Maya Av Slidre Fiord
NO30821/10 Odin Av Slidre Fiord
NO30820/10 Sirius Av Slidre Fiord
NO30822/10 Storm Av Slidre Fiord
Mor: 12620/07 Milly
Far: 17901/02 Nathan av Vargevass

Kull 10
Født: 16.10.2009
NO52766/10 Ulveheia’s Balto
NO52768/10 Ulveheia’s Bamse
NO52769/10 Ulveheia’s Kitty
NO52767/10 Ulveheia’s Labben
Mor: 12537/07 Tussi
Far:01955/06 Bamse

Kull 11: Import
Født: 22.1.2010
SE14187/2010 Annemonens Husky’s
Rikissia
Mor: S21941/2008 Kleo Eskimoski Domek
Far: S22602/2009 Hulduheimens Arnar

Kull 12
Født: 28.2.2010
NO42094/10 Beda Av Slidre Fiord
NO42092/10 Ella Av Slidre Fiord
NO42087/10 Inu Av Slidre Fiord
NO42089/10 Isla Av Sildre Fiord
NO42091/10 Lerk Av Slidre Fiord
NO42090/10 Lind Av Slidre Fiord
NO42093/10 Petra Av Slidre Fiord
NO42088/10 Røya Av Slidre Fiord
NO42086/10 Varg Av Slidre Fiord
Mor: 26484/05 Sheela Av Vargevass
Far: 25764/08 Finnemarka’s Thelon

Kull 13
Født: 4.3.2010
NO46361/10 Achilles
NO46366/10 Bobbo
NO46363/10 Hzchico
NO46369/10 Mile
NO46370/10 Saira Luna
NO46564/10 Samson
NO46367/10 Sheeba
NO46368/10 Silver Luna
NO46360/10 Silvo Kenzo
NO46362/10 Snowey Najas
NO46365/10 Stormas Leelo
Mor: 02822/06 Luci
Far: 03719/08 Carillo Silver Max

Kull 14
Født: 4.3.2010
NO51607/10 Achela
NO51604/10 Aeron
NO51606/10 Ajax
NO51605/10 Ajukon
NO51602/10 Alfa
NO51603/10 Amanti
Mor: 04400/06 Run Roy’s Surprise-Sur-
prise Roxi Far: 24473/03 Igor Av Urhunden

Kull 15
Født 11.3.2010
NO50918/10 Balto
NO50917/10 Ciko
NO50920/10 Finse
NO50919/10 Sarek
Mor: NO10188/08 Ulveheia’s Lilo
Far: 09937/07 Birk

Kull 16
Født: 17.3.2010
NO48474/10 Ronja
Mor: 10187/08 Ulveheia’s Maya
Far: 17484/00 Mikki

Kull 17: Import
Født: 17.3.2010
SE26027/2010 Vintervisa’s Lapp Spira
Mor: S63334/2006 Vintervisa’s Bris
Sujozdotter
Far: S69105/2005 Nymånens Mercurius

Kull 18
Født: 20.4.2010
NO44136/10 Nay-la-chee’s Lava Gihli
NO44143/10 Nay-la-chee’s Lava Goofy
NO44133/10 Nay-la-chee’s Lava Goshe
NO44131/10 Nay-la-chee’s Lava Ice
NO44132/10 Nay-la-chee’s Lava Racer
NO44137/10 Nay-la-chee’s Lava Selma
NO44138/10 Nay-la-chee’s Lava Viper
NO44135/10 Nay-la-chee’s Lava Zima
Mor: 08922/07 Nay-La-Chee’s River
Jenisej
Far: 17738/04 Sepp

Kull 19
Født: 23.4.2010
NO41406/10 Nay-la-chee’s Askesky Multe
NO41401/10 Nay-la-chee’s Askesky Myrull
NO41402/10 Nay-la-chee’s Askesky Nayak
NO41402/10 Nay-la-chee’s Askesky Sil-
verado
NO41404/10 Nay-la-chee’s Askesky Tuc -
ker
NO41405/10 Nay-la-chee’s Askesky Znoke
Mor: 11892/08 Nay-La-Chee’s Vyla Nayak
Far: 17738/04 Sepp

Kull 20
Født: 18.5.2010
NO49044/10 Siri Av Vargevass
NO49042/10 Thor Av Vargevass
NO49043/10 Vienna Av Vargevass
NO49041/10 Viking Av Vargevass
Mor: 22564/04 Libby Av Vargevass
Far: 22168/06 Dante

Kull 21
Født: 24.5.2010
NO49356/10 Ayla Av Ushakiran
NO49357/10 Inuk-tiluk Av Ushakiran
NO49358/10 Nanook Av Ushakiran
NO49355/10 Omiak Av Ushakiran
NO49353/10 Otchum Av Ushakiran
NO49354/10 Yeti Av Ushakiran
Mor: NHSB2631621 Renn
Far: S50669/2003 Nymånens Erko
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Kull 22
Født: 17.6.2010
NO46239/10 Run Roy’s Black Magic Blue
Ice
NO46241/10 Run Roy’s Black Magic
Dakota
NO46240/10 Run Roy’s Black Magic Tanja
Mor: 13080/06 Run Roy’s Heartbreaker
Saga 
Far: 08945/05 Run Roy’s Winterwind
Anubis

Kull 23
Født: 20.6.2010
NO49601/10 Snørokks Aslan
NO49600/10 Snørokks Karadock
NO49604/10 Snørokks Munti
NO49603/10 Snørokks Pippin
NO49602/10 Snørokks Sam
NO49606/10 Snørokks Saria

NO49605/10 Snørokks Tinka
Mor: 25272/06 Najanin’s Cold River Rajah
Far: FIN46491/04 Artic Soul Vytok

Kull 24
Født: 21.6.2010
NO50072/10 Arnhild
NO50071/10 Grå
NO50066/10 Imo
NO50069/10 Kompis
NO50070/10 Lynet
NO50068/10 Nassa
NO50067/10 Raggas
NO50073/10 Varga
Mor: S37197/2006 Nymånens Jorunn
Far: 28277/08 Artic Ice Ivan Av Ulveblikk

Kull 25
Født: 22.6.2010
NO51420/10 Birk

Mor: 17523/07 Vikerkollen’s Mos Samba
Far: 10780/01 Birk Av Vargevass

Kull 26
Født: 3.7.2010
NO50866/10 Eagle Eye Bruse Av Ulveblikk
NO50865/10 Eagle Eye Torres Av Ulveblikk
NO50866410 Eagle Eye Tuck Av Ulveblikk
Mor: 18820/05 Shasa
Far: NO50395/10 Vargteam’s Ask 2

Kull 27
Født: 10.7.2010
NO49457/10 Vikerkollen’s Di Donald
NO49456/10 Vikerkollen’s Di Storm
Mor: 20168/04 Vikerkollen’s First Isa
Far: 17800/02 Daniel Av Vargevass

Lederen ABU-komiteen
Ikke så mye nytt siden sist.

Trekktestarbeidet går tregt. NKKs It-
avdeling har enda ikke fått Dogweb klart til
vårt bruk men det kommer etter hvert. Vår
mann på saken har det travelt jobbmessig
så det er ikke alltid enkelt å få den tid til fri-
villig arbeid som man ønsker Uansett så
har vi løp og resulltatlister og skjemaene
som kommer inn blir lagt inn etter hvert
som systemet kommer i orden. Utvidelser
av byråkrati tar tiiiid.

Det diskuteres heftig for/imot renraset
klasser i løp. I andre land er det mer vanlig
med PB (purebreed) klasser enn her oppe.
Kanskje også fordi det er sprint som er
mest utbredt på kontinentet, og her er det
ikke enkelt å hevde seg med siberians mot
greystere og fuglehunder.

I mellom- og langdistanse er situasjonen
en annen, her har SH-kjørere vist at de kan
hevde seg i den beste 1/3 delen. Så mot-
standen mot renrasa klasser er større her
på berget enn resten av Europa siden det
er få som satser på sprint. Man mener det
begrenser utviklingen av SH som konkur -
ransedyktig sledehund om man ”luller” seg
inn i  sin egen verden og bare konkurrere
mot likesinnede, at dette ikke øker nivået

på rasens bruksegenskaper. En vanskelig
sak som folk neppe blir enige om med det
første.

VM her på berget har satt i gang disku-
sjonen ”for eller imot renrasaklasser” på
Hundekjørerlista, men som går på hva
Hundekjørertinget har stemt på mht arran -
gementet kontra hva IFSS har kommet
med av klasseinndeling i etterkant av at
Norge sa ja til arrangementet. Så dette går
på organisasjonsprinsipper mer enn hvor-
vidt det er et pluss eller ei med egne PB-
klasser.

Å hevde seg i teten på løp krever uansett
hva slags hundetype man driver med, MYE
dedikasjon og ressurser. MASSE masse tid
til trening og hundestell (spesiellt om man
kjører store spann og lengre distan ser),
kunnskaper og ikke minst mye PENGER.
Hundekjøring som konkurranseidrett er en
kostbar sak. Mange nøyer seg med å drive
på et moderat plan der man koser seg på
tur og trening og deltar i løp mest for gøy,
denne kategorien finnes det mange av i
NSHK. Det viktigste for den enkelte er tross
alt at man hygger seg med hobbyen (livs-
stilen) sin, men skal rasen bestå som en
virkelig god sledehund (som jo var ut -
gangspunktet for at den fins) er det veldig
viktig med spydspisser som satser litt eks-
tra og klarer å vise at de duger i løp. Dette

er og blir det eneste MÅLBARE vi har å
holde oss til i denne sammenheng. (Selv
om ikke ALT man trenger å vite f eks mht
avlshunder kan måles her heller.)

At rasen holder et visst nivå som slede-
hund gavner dem som bare driver med tur-
kjøring også, man VIL jo helst ha en hund
som jobber bra uansett! På tur med noen få
hunder har det ekstra mye å si at de få man
har gjør jobben sin. Om hunden i tillegg ser
ut/oppfører seg som det man forbinder med
en polarhund med disses kvaliteter inntakt
og er brukbart sosialisert, har man en
optimal turvenn. Det finns dessverre de
som skal vri det til at hunder avlet med
tanke på konkurranser ikke er egna som
familieturhunder, dette er rett og slett tull!!

Når det gjelder vår Spesialutstilling, blir
den i 2011 21/5  på Frya Leir med Annica
Uppstrøm, Sverige, som dommer. Hun er
nettopp godkjent som SH-dommer. Hennes
mann, Nisse, driver med SH og kjører
langdistanse. Annica har årelang erfaring
som bruks-samojedoppdretter før paret
begynte med SH.

Får benytte anledningen til å ønske folk
en god sesong!

Rikke

Av Odd Gulaker

Bok: The Lance Mackey Story
Undertittel: ”How my obsession with
dog mushing saved my life”
Forfatter: Lance Mackey
Språk: Engelsk (USA)
Bestilling: http://www.mackeyscome-
backkennel.com/2009Merchandise.html

Anbefales på det varmeste. Klarte rett og
slett ikke å legge boka fra meg før den var
lest. Her vil til og med garvede skjeg ge -
buser av noen hundekjørerer bli våt i øye-
kroken og sterkt beveget av Lance’s fan-
tastiske beskrivelse av sitt liv frem til og
med  trippelseier i Iditarod 2009. Når krop -
pen til den mannen ikke klare mer hunde-
kjøring, så har han absolutt en fremtid som

forfatter og foredragsholder. Mye å lære
om målsetting, hvordan nå målet, fokus og
relasjon til hunder for å få dem til å yte
maksimalt og samtidig elske det. Og ikke
minst hvor langt en sterk vilje kan føre en.

Nå var jeg så heldig å være blant dem
som fikk en signert utgave med personlig
hilsen, så boka blir nok å gå i arv eller noe
sånt.

Lesehusky
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Norsk Kennel Klubb inviterer for andre gang
til årets store hundetreff DOGS4ALL 2010,
som i fjor hadde nærmere 19.000 besøkende.
DOGS4ALL er Norges største hundearran ge -
ment med Nordisk Vinnerutstilling. DOGS 4 -
ALL finner sted på Norges Varemesse i Lille-
strøm helgen 27. - 28. november 2010.

DOGS4ALL tilbyr utstyrsmesse, rase-
torg, raseparade, show og oppvisninger,
foredrag, nye og spennende aktiviteter
for hele familien. Det hele toppes med
Norsk Kennel Klubbs Nordiske finale -
show lørdag og søndag fra kl. 15.00.

NSHK vil også i år være tilstede med
egen stand i tillegg til at vi har meldt oss
på til raseparaden både lørdag og søn-
dag (venter på bekreftelse på om vi kan
være med begge eller kun en av dag-
ene). 

Vi trenger både hjelp til å bemanne
standen, og interesserte til å delta på
raseparaden. Ta kontakt enten på mail til
Stine Oppegaard (stine@nfi.no), mobil
908 59 638 eller via NING dersom du
ønsker å hjelpe til, eller har noen spørs-
mål. Mer informasjon om DOGS4ALL
finner du på www.dogs4all.no.

Norsk Siberian Husky Klubb på DOGS4ALL

Årets julegave til slekt og venner? 
Eller en pen kalender til å henge på kjøkkenveggen?

Huskykalenderen 2011

Den nye kalenderen til NSHK forventes å være i salg fra midten av november.
Prisen blir ca kr 100,- pr stk + evt porto.

Da får du en flott kalender med mange fargerike bilder.

Bestilles hos kasserer Birgit Bordvik Alhaug tlf 62 53 44 82
Mail: kaasia@online.no

Takk til alle som har bidratt med bilder. Mvh Birgit Bordvik Alhaug.
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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

Høstsamling på snø
Syningen i Ål

3. - 5. desember, 2010
Vi gjentar tidligere års suksess og har leid Synin gen med 30
sengeplasser. Nydelig beliggenhet på 900 m.o.h. og fantas -
tisk panoramautsikt. Det er kjørevei helt frem og plass til
oppstalling av hunder. 

Hundeløypen starter ved hytta med muligheter til å kjøre
lengre distanser. Terrenget krever lite snø, og forholdene er
som regel bra i begynnelsen av desember. Det blir anled-
ning til mye distanse og passeringstrening. Er du ikke eier
av en skokk med hunder vil det helt sikkert bli mulig å prøve
hunden(e) din i større spann eller låne slede og kjøre selv. 

Merk at dette er en samling for sosialt samvær og trening av
hunder. Løypene kjøres opp av lokale hundekjørere og
deres spann (ingen scooter), og enhver er ansvarlig for
egen sik kerhet. Ta med utstyr som er nødvendig for kortere
eller lengre turer i fjellet. Ta kontakt hvis du er usikker på hva
som er nødvendig utstyr.

Vi legger opp til felles middager og samvær. Ta med
ingredien ser til:

• En felles kjøttsuppe fredag kveld (poteter, kjøtt, pølser,
løk, gulrøtter, baguetter etc.)

• Pastagryte og salat lørdag kveld (kjøttdeig, div pasta,
ost, grønnsaker, sauser etc.)

(det lages også én vegetarvariant begge dagene)

Mat utover dette besørger den enkelte selv. Da vi alle skal
bo under samme tak følger noen enkle leveregler:

• De som ikke ønsker fellesmåltid, må lage egen middag
etter at fellesmiddag er laget, ellers blir det kjøkkenkaos.

• Konsumet av alkohol må stå i forhold til det faktum at
man deler hytta med 30 andre og at det ofte er mange
barn tilstede på disse samlingene.

• Alle og enhver tar med seg sitt tomgods og sin søppel
når de reiser søndag.

Husk: Ta med sovepose eller sengetøy.

Påmelding og betaling:
• Bindende påmelding til Stine Oppegaard på

stine@nfi.no eller 908 59 638 innen 19.11.10
• Det koster kr 300,- pr person for hele helgen, inklusive

sluttrenhold. Beløpet betales inn til klubbkontoen
0530 23 47060 innen 19.11.10. Påmeldingen er ikke
endelig før betaling er mottatt.

Førstemann til mølla prinsippet gjelder i utgangspunktet,
men de som ikke har betalt innen fristen, stiller sist i køen.
Det finnes i tillegg en mindre hytte på området. De som
ønsker å bo her avtaler og betaler dette direkte til Syningen
booking. Se Syningens hjemmeside for mer info:
www.syningen.com

Veibeskrivelse:
• Følg riksvei 7 til Torpo (ligger mellom Gol og Ål).
• Følg skilting til Lien, forbi Lien Landbrukshøgskule, følg

veien til enden, skiltet Volelia (ikke Finnesgarden).
• Vi trenger ikke betale bompenger. Det er bratte svingete

veier opp til hytta.

Velkommen!

Høstsamling på snø
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Da alle var kommet på fre-
dagen, startet foredraget til
Jana Henychová. Det var gøy
å høre om hvordan livet som
hundekjører i Tsjekkia er. Hun
hadde mange forskjellige his -
torier å fortelle, og fine bilder
å vise fram. Etter foredraget,
gjorde folk som de selv ville.
Noen spiste middag, andre så
på tv, satt hundene inn i kassa
for kvelden, eller gikk å la seg.
Vi skulle tross alt ganske tidlig
i gang neste dag.

Lørdag – dagen for folk og
dyr som er glad i å være med
på løp! De største spannene
begynte på det 5,5 km lange
løpet, ganske tidlig. Søla
sprutet, ivrige hunder løp så
fort de kunne, og flinke kjø -
rere smilte stort, idet vognene
suste ut fra start. Senere på
dagen kjørte syklistene ut, og
etter det, var det joggerne sin
tur. Løypa var veldig våt etter
gårsdagens snø, men det var
en fin runde likevel. Ved en
del av løypa, hadde elven rent
over veien. Så uansett hvor
løperne plasserte beina,
kunne man ikke unngå å få
joggeskoene fulle av vann.
Men det er jo en del av
moroa, og det gjorde det bare
enda deiligere å komme til-
bake til mål igjen, og få bytta
til tørre sko og sokker! Etter

løpene, var det vaffelsalg i
fellesbygget. Nystekte vafler,
og rykende varm kakao,
smaker ikke så ille, når du har
vært ute hele dagen!

Senere på kvelden var det
duket for fellesmiddag. Det
var buffé, og på menyen sto
både lasagne, pølser, poteter,
salat og mye mer. Alt ble spist
opp, mens pra ten gikk om det
meste mellom himmel og jord,
selv om det nok var Siberian
Huskyer som var hovedte -
maet rundt bor dene denne
gangen også. Etter på ble det
servert kaffe og brownies. De
yngste på samlinga, satt seg
ned og spilte ”Vil du bli milli-
onær?”, og Johannes endte
opp som millionæren. Vi
andre fikk nøye oss med alt
fra 60 – 500 000 kr. Ikke så
verst det heller, da! Samtidig,
satt mange voksne rundt
leirbå let, og spilte munnspill,
prata og lo. Det var en fin
avslutning, på en fin samling.

Søndag var dessverre siste
dagen på huskysamlinga.
Etter å ha pakket seg ut av
rommene, vendte alle nesene
(og snutene) hjemover, etter
et par fine dager med hunde-
kjøring, sosialt samvær, og
ikke minst – mange gode opp-
levelser!

Høstsamlinga på Åstjern 2010
Tekst og foto: Oda Ingstad, 13 år

De store snøfnuggene pisker stille på frontruta, idet
bilen trekker oppover den lille grusveien. Rundt oss
er det mørkt på alle kanter, men noen stjerner på
himmelen, og en stor måne, gjør den dunkle skogen
litt lysere. 

Plutselig titter nye lys fram fra skogen. Desto nær -
mere vi kommer lysene, desto flere mennes ker og
hunder dukker opp. Både kjente, og ukjente. Vi er
endelig kommet fram til årets høstsamling på
Åstjern!

Yepa, som kronet seg selv til dronning på Åstjern for én dag 
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T. h.: Hver sin måte å utnytte stubbene rundt bålplassen på.

Barn - snøre -
løping 750 m
med en hund

Fra venstre på bildet
over:
Parth Borgen,
Aude Skrivarhaug,
Anne Konstanse
Skrivarhaug, 
Maja Hansen og 
Jarl Christoph 
Skrivarhaug.

Foto: 
Benedikte Lindbeck
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12:17:00
Tid ut Tid inn Løpstid Diff.

Sykling 5,5km junior  1-hund
1 Jarl Christophe 12:21:00 12:40:34 19:34 00:00

12:45:00
Tid ut Tid inn Løpstid Diff.

Snøreløping 3,1km senior 1/2 hunder
1 Anne Marte Nordby 12:58:00 13:11:17 13:17 00:00
2 Karl Martin Furre 12:57:00 13:12:46 15:46 02:29
3 Lasse Larsen 12:56:00 13:13:14 17:14 03:57
4 Marianne Larsen 12:55:00 13:13:15 18:15 04:58
5 Sunniva Borgen 12:59:00 13:17:37 18:37 05:20

12:45:00
Tid ut Tid inn Løpstid Diff.

Snøreløping 3,1km junior 1/2 hunder
1 Oda Ingstad 13:03:00 13:19:25 16:25 00:00
2 Parth Borgen 12:59:00 13:17:31 18:31 02:06
3 Kajol Borgen 13:01:00 13:27:55 26:55 10:30

14:00:00
Tid ut Tid inn Løpstid Diff.

Snøreløping 750m barn 1 hund
1 Jarl Christophe 14:00:00 14:04:02 04:02 00:00
2 Parth Borgen 14:00:00 14:04:15 04:15 00:13
3 Aude Skrivarhaug 14:00:00 14:04:27 04:27 00:25
4 Maja Hansen 14:00:00 14:06:08 06:08 02:06
5 Anne Kostanse 14:00:00 14:06:39 06:39 02:37

Plass nr Navn

Plass nr Navn

Plass nr Navn

        

  

11:20:00
Løpstid Diff. Løpstid Diff. Løpstid Diff.

Sprint 5,5km vogn 8-spann
1 Lars Kr. Gunther 05:58 00:00 08:25 00:46 14:23 00:00
2 Larry Berntsen 07:27 01:29 07:39 00:00 15:06 00:43
3 Line Løw 08:55 02:57 08:42 01:03 17:37 03:14

11:40:00
Løpstid Diff. Løpstid Diff. Løpstid Diff.

Sprint 5,5km vogn 6-spann
1 Thor Heyerdahl 07:29 00:00 07:13 00:24 14:42 00:00
2 Svein Dufseth 08:03 00:34 06:49 00:00 14:52 00:10

11:46:30
Løpstid Diff. Løpstid Diff. Løpstid Diff.

Sprint 5,5km vogn 4-spann
1 Viggo Jørgensen 05:09 00:00 05:56 00:00 11:05 00:00
2 Runar Simonsen 07:24 02:15 06:52 00:56 14:16 03:11
3 Anne Spangen 09:23 04:14 08:49 02:53 18:12 07:07

12:05:00
Løpstid Diff. Løpstid Diff. Løpstid Diff.

Sykling 5,5km Senior  2-hund
1 Johnny Blingsdalen 07:38 00:29 06:08 00:00 13:46 00:00
2 Torgeir Volden 07:09 00:00 06:54 00:46 14:03 00:17
3 P T H 07 48 00 39 06 45 00 37 14 33 00 47

    

3 Per Tore Hove 07:48 00:39 06:45 00:37 14:33 00:47
4 Rolf Herstad 08:22 01:13 07:06 00:58 15:28 01:42
5 Oda Ingstad 10:52 03:43 07:38 01:30 18:30 04:44
6 Geir Johansen 10:42 03:33 09:18 03:10 20:00 06:14

12:12:00
Løpstid Diff. Løpstid Diff. Løpstid Diff.

Sykling 5,5km Senior  1-hund
1 Ole Holm 06:19 00:00 05:28 00:00 11:47 00:00
2 Per-Arild Hansen 06:41 00:22 05:36 00:08 12:17 00:30
3 Geirr Jakobsen 07:28 01:09 05:52 00:24 13:20 01:33
4 Hilde Hansen 07:54 01:35 06:16 00:48 14:10 02:23

    

Resultater
fra Husky-
sprinten
på Åstjern
Pga været var det
dessverre bare 9 del-
takere i klassen barn
og junior. I solskinnet i
fjor var det 24. Men
seniorklassen er stabil,
med økning på en del-
taker i år.

Kort om fremkomst-
midlene som ble brukt:

Line Løw kjørte med en
tung ATW, uten motor
selvfølgelig. 

Oda Ingstad kjørte med
vogn og to hunder, så
de hundene måtte
jobbe ganske mye
hardere enn de som
syklet. 

Torgeir Volden og Geir
Johansen brukte spar -
kesykkel. Det går van-
ligvis raskere med van-
lig sykkel enn med
sparkesykkel.

Konstanse

Anne Konstanse Skrivarhaug  
Foto: Kathinka Øygarden

Maja Hansen Foto: Kathinka Øygarden
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Over: Lars Kristian Günther
Under: Line Løw

Over: Larry Berntsen
Under: Thor Heyerdahl Foto: Tora Kleven

Veronika Jakobsen og Karl Martin Furre gjør klart Ivar Hordnes sitt spann søndags morgen. Foto: Kathinka Øygarden
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Over: Svein Dufseth
Under: Runar Golimo Simonsen

Over: Viggo Jørgensen
Under: Anne Spangen Foto: Tora Kleven

Høstsamlingens yngste deltaker, lille
Øystein Thurmann-Nilsen Ivrige tilskuere, Ingeborg og Asbjørn Thur-

mann-Nielsen
Kathinka Øygarden, smilende løypevakt som
passet på at ingen kjørte feil.
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Over til venstre: 
Torgeir Volden med 
Johnny Blingsdalen og 
Geirr Jakobsen bak.

Over:
Rolv Herstad

Til venstre:
Per-Arild Hansen

Under: 
Ole Andreas Holm og 
Per Tore Hove

Foto: Tora Kleven
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Geir Johansen Foto: Sandra Hatlestad HoveHilde Hansen

Oda Ingstad Foto: Tora KlevenJarl Christoph Skrivarhaugen
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Over: Oda Ingstad har en liten peptalk med hunden før start.
Til høyre: Anne Marte Nordby starter.

Foto: Tora Kleven

Over f v: Parth Borgen, Sunniva Borgen, Kajol Borgen og tidtaker Camilla Kerler, før start.
Under f v.:Marianne Larsen, Lasse Larsen og Karl Martin Furre etter løpet. Som det framgår av bildet, flere teltet på Åstjern.
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4 5
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Bilder fra Sandra Hatlestad Hove

1. Rolv Herstad klar til start
2. Per Tore Hove - peptalk før start
3. Ivar Hordnes spiller munnspill ved bålet
4. Sandra Hove og hunden koser seg ved bålet
5. Smaken av høstens første snø
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Nye på årets høstsamling på Åstjern:
Toril Wiik Johansen og Geir Johansen fra Bergen

Foto:
Toril Wiik
Johansen

T.v.: 
Peptalk før
konkurranse-
debuten.

Over:
Jeg fikk låne vogn og
line- sett. Så prøvde jeg
hundene våre Echo,
Thunder (SH) og 
Tezzie (BC).

T.v.:
Thunder -”Far koser med
Echo, da kan han brukes
så jeg får bedre utsikt!”

T.h.: 
Første løp fullført for
nyfrelst SH-eier og
glad bergenser. 

Thunder - sjarmør i pels.



Invitasjon til 
gløggsamling.
Første onsdag i desember, 1.12.2010,
er det førjulssamling hos familien
Alhaug i Jessnesveien 106 på Hamar. 

De som vil gå tur først møter klokka
18.00, mens de andre møter klokka
19.00. Som vanlig blir det gløgg og
hyggelig prat rundt bordet.

Nye og gamle
medlemmer i
lokallaget, og alle
med interes  se for
siberian husky
ønskes velkom-
men!

Mvh Birgit Alhaug.
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Informasjon fra lokallaget for Hamar og Omland

Første onsdag i september hadde lokal -
laget sin første tur denne høsten. Det
var flott vær og stort oppmøte, både av
de på to og fire bein. Takk til alle som
kom, og håper det blir bra oppmøte res -
ten av sesongen også.

Hilsen Birgit 

T.v.: Kafferast i Furuberget.
Under: Knut Erik Hagen

Foto: Birgit Alhaug

Sol, godt vær og godt
oppmøte på onsdags -
treffet i lokallaget.

Foto: Viggo Jørgensen



Hamar Hundekjørerarena
18. - 20. mars 2011
Sprint slede:
4-spann, 3 dager a 8 km (NB)
6-spann, 3 dager a 12 km (A-NB)
8-spann, 3 dager a 16 km (A-NB)
Åpen klasse (mer enn 8 hunder), 
3 dager a 24 km (A-NB)
Junior (14-16 år):
4-spann, 3 dager a 8 km (A-NB)
Mellomdistanse:
6-spann (Limited), 
3 dager a 42 km (A-NB)
12-spann (Unlimited), 
3 dager a 42 km (A-NB)
Snørekjøring:
3 dager a 12 km (herrer senior) (NB)
3 dager a 12 km (kvinner senoir) (NB)
3 dager a 10 km (herrer junior) (NB)
3 dager a 10 km (kvinner junior) (NB)
Snørekjøring 2 hunder (18.-19.mars): 
2 dager a 12 km (herrer senior) (A)
2 dager a 12 km (kvinner senior) (A)
Jaktstart dag 2. (A)

Holmenkollen Arena 
24. - 27. mars 2011
Sprint slede (kun A):
Torsdag
4-spann, intervallstart
8-spann, ikke endelig fastsatt
Fredag:
4-spann, jaktstart
8-spann, ikke endelig fastsatt
Lørdag:
4-spann, med fellestart
8-spann, ikke endelig fastsatt
Nordisk stil:
Snørekjøring: Enkeltstart over 15 / 17 km 
(Kvinner /  Menn)
Pulk:Enkeltstart over 15 / 17 km 
(Kvinner / Menn)
Pulk/Snørekjøring junior: Enkeltstart 10 km
Combined senior: 15 km felles start (flere
runder)
Combined junior: 10 km felles start (flere
runder)
Stafetter på søndag.

Røros 3. - 11. februar 2011
Langdistanse slede 
8-spann, 400 km (A-NB)
12-spann, 600 km (A-NB)

A: Alle hunder 
NB: Nordic Breed (Renrasede med
stamtavle)

For alle utøvere er det regelverket fra
IFSS som gjelder

Når det gjelder sprint 8-spann A så er det
ikke avgjort hvor og når det blir. I følge det
internasjonale programmet er det 3 heat på
16 km på Hamar 24.-25. mars. (pr 20.10.)

Junior slede er 14 til 16 år, f.år 1995-
1997. 

Junior nordisk er 17 til 20 år, f.år 1991 -
1994.

Frist for påmelding til mellomdistanse og
sprint er 7. februar 2011.
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Kvalifiseringskravene for deltakere i
klasse A er klare og står på Hundekjørerfor-
bundets sider. Norge kan stille med 3 - tre
deltakere + medaljevinnere og regionale
medaljører fra WC i hver klasse. Nå har vi
fra en sikker kilde fått opplyst at TKS
(Hundekjørerforbun dets sledehundkomite)
vil søke om utvidet kvote, men hvor stor
denne blir, og om NB er med, vet vi i skri -
vende stund ikke. Vi vet heller ikke hvordan
TKS vil velge ut de NB-spann som skal
seedes i langdistanse. Hva som skal til for
å komme inn på det norske representa-
sjonslaget i klasse NB, og om det i det hele
tatt vil bli tatt ut noen norske deltakere i
klasse NB vet vi heller ikke. Det vi med sik -
kerhet vet er at kun utenlandske SH-spann
kan få starte i Holmenkollen, ”storstua” for
norsk vintersport (i klasse A) om ikke
uttakskravene til TKS for klasse A gjøres
om. TKS er i følge møte referat av 6.
september i mot at det skal være egen
klasse for NB, vi i Huskybladet spør oss da
om dette er en måte TKS benytter for å ute-
lukke norske NB-spann fullstendig fra VM?

I så fall kan utenlandske siberianspann få
starte, mens de norske må stå langs løypa
og se på.

Det er bestemt at Hamar Hundekjører-
festival vil bli ett av uttaksløpene til VM.
TKS hat ennå ikke satt opp andre sprint
eller mellomdistanseløp på terminlista (kun
mellomdistanse tur-fjelløp). Om TKS sine
administrative rutiner angående terminlista
står det: Frist for å avslutte arbeidet med
terminlisten er 1. september før sesong-
start. På Svenska Draghundsportförbunds
hjemmesider står det at man vil forsøke et
samarbeide med NHF om uttaksløp, og på

bakgrunn av dette er det mulig at svenske
løp, og da sannsynligvis Nya Nordic Open,
blir uttaksløp for representasjonslaget til
VM.

De to neste innleggene er sakset fra VMs
side med info til deltakere og presse, og er
gjengitt med tillatelse fra Marianne Lund.

Tora Kleven

Renrasede klasser i VM 2011
Skrevet av: Marianne Lund Dato: 22.07.10

For første gang i et IFSS vinter ver -
densmesterskap tilbys egne klasser til
renra sede polarhunder. Rasene som
defineres som Pure Breeds er Alaskan
Malamute, Grønlandshund, Samojed og
Siberian Husky.

Det blir da ikke bare første gang det
arrangeres langdistanse VM, men også
første gang i historien de renrasede kan
konkurrere om den gjeve tittelen seg i mel -
lom. Klassen er selvsagt valgfri, de som
ønsker å konkurre i den såkalte A klassen
(alle hunder) får selvsagt lov til det.

Ønsker man å delta i langdistanse VM for
renraset (PB) så meld deg på distansen og
trykk deretter i ruten for renraset på den
elektroniske påmeldingen. Oppgi, som alle
andre, hvilken rase du kjører. Vi regner
med at raseklubbene er meget interessert i
å heie frem sine egne!

Dine hunder må være registrerte i Norsk
Kennel Klub eller i NKK anerkjent register.
Ta med hundenes stamtavle når du regis -
terer deg på Røros. Chipsnr -eller annen
godkjent ID merking må være synlig på
hundens registreringsbevis (stamtavlen).

Vi minner også om at hvis man ønsker å
delta i VM, kan man ikke bare være med-

lem av raseklubben, man må også være
medlem av en NHF tilsluttet trekkhund-
klubb.

VM i langdistanse,
Nordic Breed kjørere
Skrevet av: Marianne Lund Dato: 01.10.10

1. oktober er det nærmere 200
påmeldte i VM i hundekjøring, lang -
distanse på Røros! Er du sikker på at du
har meldt deg på riktig?

Husk å krysse av for både distanse (400
eller 600) og renraset. Når påmeldingen av
godkjent av arrangør, vil det stå NB bak ditt
navn på påmeldingslisten. Kjørere som
ikke krysser av for Nordic Breed, havner
automatisk i A-klassen. Seedede lands-
lagskjørere skal starte først etter treknin -
gen (A+NB). Startrekkefølgen for øvrige
kjørere vil også foregå ved trekning (A+
NB). Under løpet vil det stå en markering
på den midlertidige resultatlisten med NB
bak deltagere som kjører i Nordic Breed
klassen. 

OBS! Nordic Breed klassen er valgfri.
Men hvis du ikke krysser av for NB klasse,
eller velger å starte i A klassen (alle hun -
der), vil du ikke bli med på den offisielle VM
resultatlisten for Nordic Breed. Et Nordic
breed spann er et spann hvor alle hunder
er Siberian Husky, Alaskan Malamute,
Grønlandshund og/eller Samojed, registrert
i en nasjonal kennelklub tilhørende FCI
eller annet anerkjent register. Dette inklu -
derer også hunder registrert i AKC, CKC og
UK hvor landets nasjonale kennelklub ikke
er FCI medlemmer. 

Marianne Lund,
Member of Nordic Breed commitee, IFSS

Norske siberian huskykjørere i sprint og mellomdistanse?

Se: www.sleddog2011.no
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Til debatt

Fra meg er det slik at jeg ikke entydig er
mot renrasede klasser, men jeg er uenig i
at det burde være slik i VM, og jeg synes
medlemsdemokratiet i hundekjøringsfor-
bundet er satt til side i beslutningene.
NSHK har ikke hatt noen avstemning om
dette, så her burde det være greit både å
være for og å være mot. Hva STYRET har
sagt eller gjort, vet jeg lite om. Men de har
sikkert vært trukket inn, de og.

Hundekjørertinget
Det ble av IFSS besluttet at det skulle være
en renraset klasse i VM. Ikke klasser A, B
og C som vi er vant til, men en felles klasse
for renrasede polare bikkjer. Det betyr at
malamuter, samojeder og SH og grøn-
landshund kan starte her. Det er IKKE
besluttet at det skal være en renraset
klasse for sprinthunder i nordisk gren, så
Vorsteehere og blandingsrasen Greyster

konkurrerer sammen. Hundekjørerforbun -
dets ting, der ulike sledehundklubber møter
årlig, stemte over spørsmålet om NHF
skulle forhandle om renrasede klasser, og
tinget gikk IKKE inn for at det i VM i Norge
i 2011. NHF har sjelden hatt rene raser som
egen klasse i sine løp, men har ønsket vel-
kommen egne premier til renraset spann.
De som forhandlet med IFSS i VM hevder
likevel at IFSS krevde at man skulle ha
slike klasser, og det norske NHF-ståstedet
ble enten ikke fremmet aktivt, eller vant
ikke fram i forhandlingene - de er ikke
referatført, så en vet egentlig ikke hva som
skjedde.

EN renraset klasse ble bestemt, og noen
av de som sitter i VM-komiteen er eksplisitt
FOR dette, i motsetning til de fleste på tin -
get og svært mange i langdistanse-miljøet
innen SH og AH. Det kan vel ha påvirket

utfallet av beslutningen. Det får vi vel
neppe vite mer om. IFSS har ikke hatt med
rene raser før, og litt av bekymringen er om
det byråkratiet som omslutter renrasethet
kan forvaltes på en god måte. I renraset-
verden er det mange ekstrakriterier som
skal fylles: noen steder må bikkja være 24,
ikke kun 18 mnd. Man må ha KK-papirene
i orden, og KK representantene skal sjekke
dette. Sledehundmerittering skal innrap-
porteres til kennelklubben på dertil egnet
skjema. Alle bikkjene i spannet må være av
ren rase. I noen organisasjoner må også
bikkja vært utstilt og bedømt til å være
innen for rasens standard. Jeg vet ikke hvor
mye av dette som vil gjelde i VM, men
håper det drøftes fornuftig. Og jeg håper at
NHF slipper forholde seg til dette, for for
dem er det sporten som teller. Vaksine,
helse, chip og here we go.

Renraset og løp og brukshund
Noen kommentarer og meninger 

Debatten om renrasethet, klasser, og løpsdeltagelse
har til dels vært frisk. De som intar ulike posisjo ner
har hver og en fått ju ling i ord. Det er vel greit av og
til, men det er også slik at det faktisk er ulike
posisjo ner i dette, og disse posisjonene har ulike

argumenter. Det blir ofte en avveining av argumen -
tene som avgjør hva man mener. Jeg vil derfor først
rette en oppfordring til medlemmene i NSHK om å
respektere at vi har ulike meninger, både om utstil -
ling og løp, avl og VM.

av Johanne Sundby

Huskybladets redaksjon
ønsker alle leserne
en riktig god jul

og
et fredfullt nytt år,
med mye snø

og
godt ski- og sledeføre!

Bella under juletreet i 2009. 
Foto: Jessica Needham, Alta.
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Langdistanse VM 2011
Nok om det. Jeg har ment at det ikke er
heldig med renraset klasse i VM. Jeg ten -
ker at mesterskap skal være likt for alle, det
vil si raskest fra start til mål. Vi er heldige i
hundekjøringen at det er den eneste spor -
ten der kvinner og menn er på like fot, og
alle aldre konkurrerer sammen bare man er
senior. I hundekjøring har det eneste som
skiller vært distanse på løp og antall hun der
på start. I langdistanse har noen rene SH-
spann virkelig vært med og konkurrert,
mens mange er med kun for sportens
skyld, det står en liten aura rundt det å
kjøre lange løp uansett. Åpner en opp for
”handicap” av typen renrasede, kjønn,
vektklasse, etc, kan vi få mange ulike
klasser å ta hensyn til. Likevel er vi heldige
i år, siden det er første gang noen sinne at
langdistanse er blitt VM. Alle kan delta i
langdistanseløp. Riktignok får en ikke kjøre
lang langdistanse (f.eks Iditarod, lange
Finnmark) om man ikke fra før har vist at
man takler lange distanser. Det er bra, for
slike løp er utrolig krevende både for kjører
og hund. Det er mange rene SH-spann
påmeldt, og på grunn av uenighetene og
ikke minst uklarhetene rundt renrasede
klasser, er noen med i åpent løp og noen i
renraset klasse. Vi kan altså risikere at
beste SH spann IKKE blir ”verdensmester”,
pga feil klasse, men et langt dårligere
spann som har meldt seg i renrasetklasse.
Jeg er imot å kåre en verdensmester i et
løp der den egentlige mesteren er kanskje
tjuefem plasser foran ”handicap”-mesteren.
Det ville vært bedre å kåre beste siberian
spann i et VM kun for SH……. Men jeg er
FOR stor deltagelse! Det tror jeg vi får uan-
sett klasse eller ikke.

Korte distanser
I sprint- og mellomdistanse-VM (kortere
løp) er det krav om å kvalifisere seg før
man starter. De som kjører korte distanser,
i alle fall sprint, vil ellers gjerne ha egne
kvoter og klasser for renrasede polarhun -
der slik at ”de kan få starte” fordi de ikke
klarer å kvalifisere seg uten handicap. Det
er selvagt ingen rett å få starte i et mester-
skap hvis det er for mange påmeldte. Da er
det de som er best som skal få starte.
Lager man egne kvoter for ren rase, vil
noen av de raske spannene i ikke-renraset
måtte vike, for at SH skal få kjøre. Jeg er
helt for at de som har SH skal få kjøre løp,
også med egne mesterskap, egne renra -
sede løp og egne klasser noen steder, men
jeg synes ikke det er noen god ide i VM. Nå
er det bestemt, og de som er for det, vil ikke
diskutere det lenger. Selv om beslutningen
ikke har sterkt fotfeste i organsisasjonen.
Det mener jeg er litt udemokratisk overfor
de mange som faktisk har forsøkt å nå fram
med motargumenter. Man rekrutterer ikke
flere til løp og klasser ved å trumfe ting
gjennom på tvers av flertallsbeslutninger.
Nå blir det egne klasser og sikkert noen
SH-spann blant de som starter der. Men er
de da verdensmestre?

Igjen mener jeg at Verdensmester handler
om å være best. Hvis vi i SH miljøet hev der
at vi må særbehandles, blir vi sett på som
sære, spesielle og vanskelige i hundekjø -
rermiljøet, som allerede ser litt skeptisk på
polarhunder. Noe er rykter og noe er for-
dommer, men felles er at det sies ”de bikk -
jene er jo bare ikke gode nok”. Den eneste
måten vi kan få bedre trekkhunder på er å
konkurrere, analysere svakheter i spannet,
avle og trene videre, og få det beste fram i
rasen uten at rasen forsvinner. Det er først
og fremst resultater i løp, målt opp mot det
beste som presteres i tilsvarende løp, som
skal være grunnlaget for vurderingen. Hvis
en eneste SH ikke kan løpe like fort som en
sprinthund av mesterskapsvinner kvalitet,
så ER ikke SH en sprinthund. Den kan
være rask nok på korte distanser, men det
er kanskje riktigere å kalle den en rask kort-
distansehund. Distansen mellom beste
spann og beste SH i sprint er større enn
mellom beste spann og beste SH-spann i
langdistanse. UANSETT så er dagens SH
ikke i stand til å hamle opp med de beste
bikkjene i verden. Hvis vi vil ha SH som
rase slik den for det meste er i dag, vil vi
kanskje måtte akseptere dette. Men vi kan
nok bli mye bedre. Vi kan kanskje ha VM
for renrasede polarhunder, men det mener
jeg er best arrangert i egne organisasjoner,
der rasespørsmålet håndteres og forvaltes,
nemlig kennelklubbsystemet. Jeg ser
mange svake sider ved det systemet, men
det er det vi har og det er der ”klassifise -
ringen” av rase er forvaltet. Disse organisa-
sjonene kan sikkert samarbeide med
idrettsbaserte organsisasjoner, men jeg har
ikke sett det skje i vårt eget land, at NHF og
NKK har arrangert løp sammen før. Jeg
tenker at vi bude begynt der, før vi lager et
VM. I Sverige er SPHK medarrangør av et
langdistanse løp – Amundsen Race, og for
meg er den modellen den beste, nemlig et
”løp i løpet” der man kårer beste SH spann,
men de VINNER ikke løpet. Det er ikke den
modellen som skal anvendes i VM, selv om
man i alle fall i langdistanse skal starte
samlet.

Rasehund
Rasespørsmålet er komplisert. I dag er det
NKK som bestemmer rammen for avl. Man
kan avle på alt mulig som har papirer på at
de er SH, og registrere det som SH i NKK.
Innen rasen er det mange som mener ulike
ting, f eks at dette ikke lenger er en trekk-
hund (og da selekterer de ikke på de egen-
skapene i sin avl, tro du meg), eller at de
prefererer ulike farger på pels og øyne (da
kan koblede egenskaper i f eks helse bli
kompromittert). Eller de bruker kun utstil -
lingsresultater som kriterium, og da vet vi
som kjører med bikkjene i trekk at man kan
ende med hunder som ser helt annerledes
ut enn de beste trekk siberians, fordi
rekruttering til kennelklubb-dommere ikke
er brukshundopptatt, og utstilling er blitt vel
så mye show som en reell kvalitetsvurde -
ring av en brukshund. Det er altså i dag en

motsetning mellom god trekkhund, rase-
standard, og utstilling som vi ikke har klart
å løse. Det er synd, for det gjør det vanske-
lig å avle og selge SH uten å komme i kon-
flikt med hverandre. Vi kan dessuten ikke
gå utenom den genpoolen man har – dvs
bikkjer med papirer – og når mange SH nå
slett ikke er trekkhunder, er genpoolen
krympet fra den tiden da SH BARE var en
polar trekkhund, dvs. før utstilling tok over
globalt og drev avlen i en annen retning.

”Jeg selger familie-SH” sier noen, ”det er
tross alt flest som bare skal ha en familie-
hund” sier en oppdretter.

”Mine hunder har vunnet alt som er på
utstilling de siste årene, vil du vinne utstil -
ling må du kjøpe av meg” sier noen.

”Alle mine hunder er utstilt og har rød eller
blå sløyfe, og de har gått løp og blitt nr 4, 5,
6 – så de er rasetypiske trekk-SH sier
noen”.

”Jeg ble nr. 14 i et løp for mange år siden,
så mine hunder er langdistansebikkjer av
beste merke” sier noen.

Noen sier ikke noe, men avler for seg selv
og bruker bikkja i løp og ser hvor bra de blir,
dealer og trader med andre som kjører løp,
og vurderer egenskapene underveis. Fra
dem får du oftest kjøpt utsorterte, gode
men ikke gode nok, unghunder.

Uansett hva man sier man gjør, så har det
kommet gode SH-familiehunder fra løps -
kenneler, det er ikke kommet gode nok
konkurranse-sledehunder fra de som sat -
ser masse på utstilling, og mange løps-
bikkjer er aldri utstilt, og er kanskje både for
langbeinte og for snipete. 

Diversitet
Kanskje må vi leve med all denne diversi-
teten. Jeg er utrolig glad for at noen få tar
på seg bryet med å ha et seriøst bruks-
/avls-program der de også tester bikkjene i
åpne løp og er synlige i miljøet. Det koster
både tid og penger. Jeg har dyp respekt for
denne avlen. Jeg har ikke så stor respekt
og tro på masseavl av hunder som aldri er
kjørt i løp eller knapt er utstilt. Og jeg liker
rett og slett ikke den mest ekstreme vari-
anten av SH som jeg ofte ser på de store
utstillingene, såkalt ”show-SH”: en orange
farget blåløyd bikkje med tupert fluffy pels
og korte bein som ikke ser ut som den kan
løpe over 7 km/t. …. Men jeg synes vi skal
ha respekt for SH som en kvalitetsbruks-
hund og jobbe for å bedre de egenska -
pene. Om folk vil more seg med utstilling,
kløvtur, skitur eller sofakrok, så er det helt
fint det og, selv jeg gjør det - men det er
individuelle aktiviteter som ikke bidrar til å
heve kvaliteten på den opprinnelige bruks-
egenskapen. Tenk over det.
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Kommentarer om dragmeritering av Siberian Husky
Av Malin Sundin, Ylajärvis kennel, Sverige.

Hur ser meriteringen ut idag
Dragmeritering/slädprov idag går ut på att
meritera de snabbaste huskyspannen på
konkurrenstävling. Medeltiden på de två
bästa spannen i klassen ger en grundtid
som man sedan räknar ut prisnivån efter.
Grundtiden * 105 % ger ett 1pris vilket
grundar till exempelvis polarchampionat.
Grundtiden * 110 % ger ett 2pris vilket ger
godkännande för att gå i working class på
utställning i Sverige. 

Risker
Resultatlistan och prisprocenten räknas på
de spann som tävlat och gått i mål. Att en
del meriteringar/priser blir “lätta” och en del
blir “svåra” är helt i sin ordning och speglar
trots allt populationens kvalité bäst. Efter-
som grundtiden för meritering ofta räknas
på två elitsatsande spann så kan gränsen
för vad som anses vara en “rastypisk” pres -
tation bli för hög. Man ska akta sig för att
bedöma meriteringen/tävlingen efter vilka
spann/förare som borde eller inte borde
“klara” merit. Meriteringen skall syfta till att
både vaska fram de bästa draghundarna
och samtidigt lägga en nåbar gräns för
rasen som helhet. 

Att antalet meriterade spann inte är jämnt
fördelade över prisnivåerna är att förvänta
då vi lär anta att de som ställer upp på täv -
ling inte är jämnt fördelade efter populatio -
nens kvalité. Ett andrapris skall egentligen
ges till de hundar/spann som utfört en ras-
typisk prestation, alltså något som teore -
tiskt ganska många skall klara. Det är där-
för viktigt att inte lägga ribban för högt. Jag
tycker personligen att det skulle ha varit bra
med ett dragprov som inte är konkurrens-

beroende. Där rasklubben bestämmer vil -
ken hastighet som är att betrakta som “ras-
typisk” och där de hundar som klarar den
medelhastigheten får ut ett meriterings-
godkännande och får starta i working class
på utställning. (konkurrensprov skall dock
fortsätta att gälla för championat) En risk
som man också får se upp med när man
delar in hundar och spann i “kvalité” är den
sneda könsfördelning som finns mellan
“elit spannen” och de “vanliga” spannen. I
Sverige är det betydligt fler hannhunder än
tisper som klarar meritering.

Pappersarbete ger ett visst merarbete och
det kommer alltid finnas de förare som inte
vill meritera eller inte ser någon anledning
till varför det är viktigt att det förs statistik
på hundtävlingar. Men ju fler som hjälps åt
och ju fler som fyller i blanketten korrekt
desto enklare blir det för den som ska
sammanställa alltihop. 

Möjligheter
Meritering gör ju att ett stort antal hundars
resultat och arbetskapacitet registreras och
till viss del bevisas. Detta är ovärdeligt ur
kynologiskt intresse och för att i framtiden
kunna följa hur rasen utvecklas. Arvbarhe -
ten hos våra avelsdjur kan också följas
enklare. Om än att vi idag har privata hem-
sidor som visar vilka hundar som gått vilka
tävlingar men minnet är kort och även jag
som ingår i “nörd-klubben” glömmer snabbt
exakt vilka hundar jag tävlade med för 2-3
år sedan. När tävlingar upphöjs till merite -
ringsstatus så blir samtliga hundar på den
tävlingen registrerade. Det är, för alla ras
och avelsintresserade, en ovärderlig källa
till kunskap som vi får! Och allt är samlat på

samma ställe vilket underlättar för utlän -
ningar som mig när vi letar nytt avelsmate -
rial! +att även kennlar utan webbsida får
sina hundar erkända och uppmärk sam -
made!

Jag både tror och vet att meriteringsstatus
på en tävling gör att många förare väljer att
tävla just där. En meriterad hund ökar
sannolikheten om att det är en bra hund
och i Sverige är det betydligt billigare att
registrera avkom efter meriterade föräldrar!
Det skiljer alltså flera hundra kronor per
valp och det är en anledning om någon att
svenska uppfödare helst använder merite -
rade hundar i aveln. Så om fler av de bästa
norska (han)hundarna syns på täv -
ling/meritering så kommer det att gynna
avelsutbytet mellan länderna. 

Att tänka på
Det ger en bättre bild av populationens
kvalité om det är fler spann per tävlingstill-
fälle som testas. Det är inget självändamål
att ha meritstatus i alla klasser på en täv -
ling utan det kan styras mot de klasser som
normalt är störst på det arrangemanget. I
Sverige så är det betydligt fler spann som
kör sprint än lång och medeldistans så vi
har traditionellt haft fler meriteringstillfällen
på sprint än på långdistans. Det är bra om
det är i alla fall tre tillfällen per distans
utspridda över säsongen som man kan
meritera på. Önskvärt är att dessa även är
utspridda geografiskt. 

Men viktigast av allt! Fortsätt att köra,
träna och tävla era hundar så mycket
som det bara är möjligt!

Norge är ännu i början av att bygga ett system för
att regist rera tävlingsresultat och klassificera kvali-
teten på hundmate rialet. I Sverige har vi haft mot-
svarigheten “polarhundprov3” i flera år. Sedan
några år tillbaka så är det obligatoriskt att lämna in
spannöversikt på de tävlingar som har utlysts som
meriteringstillfälle. Jag är sedan tre säsonger täv -
lingssekretetare för rasklubben i Sverige så det är

alltså jag som räknar ut meriteringstiderna och
registrerar samtliga spann/hundar som deltagit på
meriteringstillfälle/tävling. Detta gör såklart att jag
är synnerligen insatt i det mesta kring meriteringar,
både negativt och positivt! Men jag vill betona att
det jag skriver i detta inlägg är MINA PERSONLIGA
ÅSIKTER och skall betraktas som sådana!

Til debatt

Manfred Witschel på SHAM-draget 2010
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Pressemelding vedrørende Østre Mjøsen Trekkhundklubbs
vedtak på tinget 2009

VM lagdistanse Femundløpet 2011
Påmeldte renrasede polarhundspann pr 18.10.2010
F600 2011

Navn..........................................Land..............Rase ..Klasse
Jana Henychova........................Tsjekkia .........SH ............NB
Trond Hansen............................Norge ............SH .................
Nisse Uppström.........................Sverige ..........SH ............NB
Marius Moholdt..........................Norge ............SH .................
Tore Hunskår .............................Norge ............SH .................
Karsten Grönås .........................Sverige ..........SH ............NB

F400 2011

Navn..........................................Land..............Rase ..Klasse
Mel Andrews..............................Storbritannia..SH .................
Daniel Bulens ............................Belgia ............SH ............NB
Ulf Hope ....................................Norge ............SH .................
Catherine Mathis-Fontaine ........Frankrike .......SH ............NB
Per Nylen...................................Sverige ..........SH ............NB
Johanne Sundby .......................Norge ............SH .................
Keijo Korpela .............................Finland ..........SH ............NB
Mette Ånes ................................Norge ............GRL..........NB
Patrick Junod.............................Sveits ............SH .................
Agneta Nilsson Hörnlund ..........Sverige ..........SH ............NB

Pascal Rebord...........................Sveits ............SH ............NB
Odd Lund...................................Norge ............GRL..........NB
Kim Dulk ....................................Sverige ..........SH ............NB
Gøran Halvorsen .......................Norge ............AM............NB
Malin Sundin..............................Sverige ..........SH ............NB
Christer Afséer...........................Sverige ..........AM............NB
Jo Inge Fuglesteg......................Norge ............AM............NB
Lars Fredrik Christensen...........Norge ............AM.................
Tuija Seppälä.............................Finland ..........SH ............NB
Lars Kristian Günther ................Norge ............SH .................
Sigmund Alhaug ........................Norge ............SH ............NB
Freddy Kampenes .....................Norge ............AM/GRL ...NB
Isabelle Travadon ......................Frankrike .......SH ............NB
Sandrine Muffat-Meridol ............Frankrike .......SH ............NB
Tommi Marjamäki ......................Finland ..........SH .................

SH er siberian husky, GRL er grønlandshund og AM er
alaskan malamute.
NB står for Nordic Breed, og viser hvem som har meldt seg på
i klassen for Nordic Breed.

Av 87 påmeldte på F600 er det 6 SH-spann (7 %).
Av 120 påmeldte på F400 er det 18 med SH, 4 AM, 2 GRL og
1 AM/GRL (21 %).

Hei hundekjørere

Jeg har sittet litt på sidelinja og fulgt disku-
sjonen i det siste om hvorvidt styret i NHF
har gått ut over sitt mandat i forbindelse
med at VM 2011 skal arrangeres med egen
klasse for renrasede polarhunder. Siden
jeg skrev forslaget som opprinnelig legges
til grunn for dette og derfor anser meg som
best egnet til å forklare forslaget, skal jeg
forsøke å gjøre det i korte ordelag:

Først litt om hvorfor forslaget ble
stilt
Undertegnede og ØMTK mente at en inn-
føring av egne klasser for renrasede polar-
hunder ville gagne hundekjøringa på sikt.
Håpet var at forslaget skulle gi styret en
mulighet til å foreslå for IFSS at vi kunne ha
egne klasser for renrasede polarhunder og
at styret fikk fullmakt til å forhandle med
IFSS om dette.

Vedtaket
Det som det ble stemt over var selve for-
handlingsmuligheten, ikke hvorvidt man
skulle ha egne klasser eller ei. Hadde un -
dertegnede vært klar over på dette tids-
punktet at IFSS hadde sin egen agenda
vedrørende dette så hadde forslaget aldri

blitt stilt. Men det ante jeg faktisk ikke,
mulig den kom senere også i IFSS. Når så
IFSS presenterte sitt krav om egne klasser
for renrasede polarhunder ble stemmere-
sultatet fullstendig feil. For tinget hadde jo
allerede nektet NHFs styre å forhandle om
dette. Et tragisk utfall av et tingvedtak som
jeg bare kan beklage, men tinget har sagt
sitt. IFSS har sagt sitt og NHFs styre må
bare arrangere den klassen også siden
IFSS vil dette og tinget har fratatt styret for-
handlingsmuligheten.

Til slutt
Vær så snill å ikke tillegge forslaget betyd-
ninger og meninger som forslagstilleren
aldri har ment. 

Lykke til med VM, hilsen Presten.
(Presten = Svein Erik Teslo, red.anm.)

---------------------------------------------------------

For at dere kanskje skal forstå vedtaket
bedre har jeg forsøkt å sette forslaget inn i
tingprotokollen på rett plass, med kursiv
uthevet tekst. Til slutt limte jeg protokoll-
punktet med stemmeresultatet inn i denne
mailen. Se neste spalte:

---------------------------------------------------------

II. Tinget gir NHFs styre fullmakt til:
1. Videre forhandlinger med IFSS ved-

rørende:
• Kontraktinngåelse
• Endringer som må gjøres på bak-

grunn av krav/vedtak fra IFSS
• Tilføyelse av juniorklasser etter 

norsk reglement
• Justeringer som må gjennomføres

pga uforutsette forhold
• Etablering av reservearenaer
• Ikke forhandle med IFSS om å 

arrangere klasser for renrasede
hunder.

2. Kontraktinngåelse med tekniske ar -
rangører

3. Opprettelse av arrangementkomité 
for fullstendig planlegging i tida fram 
over

c) Tillegg fra Østre Mjøsen, under 
punkt II, nytt punkt:
Arrangere klasser for renrasede hunder.

Vedtak forslag c):
4 stemte for, 32 stemte mot og
7 var avholdende.  Forslaget falt.

Trudvang, lørdag 25. september 2010

Hilsen Svein Erik Teslo
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Jeg er 29 år, bosatt i Moss og
mor til 3, Sophia på 9 år og Philip
på 5 år, begge med to bein, også
har vi Yepa da (Vintervisa`s Høst
Dis), hun er yngst med sine 2 år
og fire bein. Vi debuterte på Frya
i mai, og endte opp med en 2.pre-
mie. Så moro var det at vi meldte
oss på en utstilling 45 mil unna,
langt inni svarte granskauen av
Sverige. Vi kjørte fra Moss fre -
dagen kl 14.30, GPS kunne for-
telle oss at vi ville ankomme Bjur -
sås ca 20.30, men etter et ”kort”
stopp i Tuckfors viste plutselig
GPS`n 21.15. Vi ankom Bjursås
camping ved 22.00 tiden, slitne
etter mange timer på veien. Jeg
er overrasket over hvor lite lys
det er langs veiene i Sverige, og
hvor høy hastighet de har.
100 km/t på helt svarte veier, det
var noe nytt for meg.

Vi var litt sent ute som alltid med å
bestille, så helgen ble tilbrakt i telt. Ingen
skal kunne si at barna mine er asfalt-barn.
Sophia var hjemme denne gangen, så det
var kun Philip som var med. Philip er lik sin
far, og elsker å sove i telt. Godt nede i
soveposen med lightstick koser han seg.
Han sovner først og våkner sist.

Etter at teltet var satt opp, tok vi oss en
tur rundt for å hilse på de andre. Vi fikk
også sett igjen Pernilla Persson som vi
kjøpte Yepa fra. En hyggelig ung dame som
driver kennelen Vintervisa i Fagerdal, litt
nord for Østersund. Hun hadde med seg
kullsøsteren til vår Yepa, og en halvbror.
Det ble som Tora Kleven sa, svenskene la
seg tidlig. Men det gjorde jaggu meg nord-
mennene også. Så da ble det tidlig kvelden
på oss også.

På lørdagen var det hannhundene som
skulle i ringen. Som ganske nye brukte vi
dagen på å bli kjent med andre i miljøet,
norske så vel som svenske. Samt å se og
lære av de mer erfarne. Man lærer mye av
å sitte på sidelinjen av ringen. Man kom mer
i snakk med erfarne hundekjørere og utstil -
lere, og alle deler mer enn gjerne av sin vis-
dom og erfaring.

Møtte mange hyggelige svensker, og da
vil jeg nevne spesielt våre naboer på cam -
pen, Nisse og Annica Uppström, som gav
mye av seg selv, og tok seg god tid til oss. 

I pausen ble konkurransen ”barn og
hund” arrangert og Philip deltok i klassen
0-6 år. Han gjorde en utrolig god figur. Han
håndterte Yepa så bra at Nisse trodde vi
hadde øvd masse, og det hadde vi ikke.
Philip fikk 1. priset i sin klasse, som kun
besto av 2, men han ble ikke noe mindre
glad av den grunn. Han var så stolt og glad
for den flotte røde rosetten han fikk, så han
løp rundt for å vise den fram, og kom stolt
som en hane tilbake for å fortelle meg at
alle sa ”gratulerer”. Rosetten har fått være
med i barnehagen til alles beundring.

På kvelden var det middag i et stort telt.
Grillet kylling, med fløtegratinerte poteter
og deilig sopp til. Etter middagen ble det for
vår del ”efterfest” hos Karsten Grønås og
Eveline Koch. Der samlet det seg til slutt en
fin liten gjeng. Vin, snacks, hundeprat,
strikkeprat og ikke minst push-ups er noen
av stikkordene. En hyggelig kveld.

Søndagen var det tispene som sto for tur.
Yepa ble stilt i klassen unghund sammen
med 17 andre hunder. Jeg følte at vi løp
bra, og gjorde en god presentasjon, hun
var høyløpsk og kanskje noe ukonsentrert,
men det til tross syns jeg hun gjorde en god
figur. Det ble rød sløyfe. Men konkurransen
var for hard til å bli premiert. Det var
Rossevangens Dina som gikk av med seie -
ren, etterfulgt av Yepa`s kullsøster; Vinter-
visa`s Høst Sol med 2. premie. Gratulerer
til dere begge. Artig at det var kjentfolk som
vant.

Før vi tok fatt på hjemveien ble Yepa
parret med sin utkårede, Vikekollen`s
Bachao. Jeg skriver sin utkårede fordi hun
faktisk valgte han selv.

De sier at èn Siberian Husky blir til flere,
og jeg tviler ikke lenger på det utsagnet. Vi
har verdens vakreste og snilleste hund. Og
kanskje om et par måneder har vi valper i
hus. Det ble med den ene parringen, så jeg
er spent på om det blir valper og i så fall
hvor mange.

Det ble en minnerik helg i Bjursås på
mange måter, og jeg har lyst til å takke for
en flott tur med et hyggelig samvær. Håper
vi sees igjen om ikke så altfor lenge. 

Rasespesialen i Bjursås 2010
Tekst og foto: Therese Nygård

Philip Leander Nyga ̊rd Holm med Vintervisa’s Høst Dis som til daglig lyder navnet Yepa.

Philip viser stolt fram rosetten som han og
Yepa fikk da de ble best i sin klasse i ”Barn
og hund”.
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11. – 12. september 2010
arrangerte SPHK, Rasklubben för
Siberian Husky, utstilling i Bjursås.

Dommere var Caroline Kisko og
Chris Barry fra Storbritannia.
203 påmeldte hunder, ny rekord!

BIS  Komaksiut´s Moose
äg: Brenda Golverdingen

BIM Shejrix Four Motion
äg: Sofia Ericsson

Bästa brukshund:
SE(Polar)CH Nordvikens Kutter
äg: Annica & Nisse Uppström

BIM Bruks:
Shejrix Four Motion
äg: Sofia Ericsson

Öppen klass Hanar:
1a: Komaksiut´s Moose
äg. Brenda Golverdingen
2a: Moon Glow´s Rocks
äg: Manuela Andersson

Öppen klass tikar:
1a: Bergtuvas Shadi
äg: Niklas Olsson
2a: Black Avalanche Kipp d´Amundsen
äg: Katerina Paleckova

Unghundsklass 1a:
Rossevangens Dina
äg: Tora Kleven & Viggo Jörgensen

BIM unghund:
Aslakkgårdens Mysiga Midas
äg: Sofia Holmgren

Veteranklass 1a:
Evita
äg: Karsten Grönås

BIM Veteran:
Moritz av Vargevass
äg: Birgit Alhaug

Championklass 1a:
SE(Polar)SE UCH Dante
äg: Karsten Grönås

Bästa uppfödargrupp:
Kennel Nordvikens
äg: Annica & Nisse Uppström

Resultater for norske deltakere
(21 påmeldte, 5 ikke møtt):

Domare: Mrs Caroline Kisko, lørdag 11.9.

Hanar Bruks klass
FIN46591/04 Arctic Soul Vytok 1BK 
äg: Kari Solvang Hope
S69244/2006 Heidiburghs Ghost Echo
1BK, 3BKK, CK, 4BHK 
äg: Viggo Jörgensen 
N12139/04 Snöheimens Ross 2BK 
äg: Viggo Jörgensen

N25804/05 Vikerkollen’s Ms Bachao2BK
äg: Birgit Bordvik Alhaug

Hanar Öppen klass
N03256/07 Æsulv’s Mjölner 1ÖK 
äg: Gro Teslo
N13264/06 Asulv’s Raggen 2ÖK 
äg: Gro Teslo
N09937/07 Birk 1ÖK 
äg: Simen Ensby
FIN40980/05 Kefeus Mithril Gwaihir 1ÖK
äg: Kari Solvang Hope

Hanar Veteranklass
N16874/00 Moritz Av Vargevass
1VK, 1VKK, CK, BIM Veteran 
äg: Birgit Bordvik Alhaug

Domare: Mrs Chris Barry, lørdag 11.9.

Hanar Valpklass 1 (4-6 mån)
NO50920/10 Finse äg: Simen Ensby
NO50919/10 Sarek Res + HP 
äg: Simen Ensby

BIM Veteran Moritz av Vargevass, eier Birgit Bordvik Alhaug, her vist av
Gitte Alhaug. Flott veteran som snart fyller 11 år!

Foto: Birgit Bordvik Alhaug

Spesialutstillingen i Bjursås, Sverige 2010

BIR unghund Rossevangens Dina, eiere Tora Kleven & Viggo
Jørgensen, her vist av Viggo Jørgensen Foto: Tora Kleven
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Domare: Mrs Caroline Kisko, søndag 12.9.

Tikar Unghundsklass
N28187/08 Rossevangens Dina
1UK, 1UKK, CK, BIR Unghund 
äg: Tora Kleven & Viggo Jörgensen
S64682/2008 Vintervisa’s Höst Dis 1UK
äg: Ole Andreas Holm

Domare: Mrs Chris Barry, søndag 12.9.

Tikar Bruks klass
S69245/2006 Heidiburghs Ghost Luna
1BK äg: Tora Kleven

Tikar Öppen klass
N10188/08 Ulveheia’s Lilo 1ÖK 
äg: Simen Ensby

N17525/07 Vikerkollen’s Mos Safran
1ÖK äg: Birgit Bordvik Alhaug

Kennel Ylajärvi’s Vandringspris till
Bästa Utanlandsägda Siberian Husky:
Heidiburghs Ghost Echo
äg: Viggo Jörgensen

F.v.: BIS Komaksiut´s Moose med eier Brenda Golverdingen, dommerne Mrs Caro-
line Kisko og Mrs Chris Barry, og BIM Shejrix Four Motion med eier Sofia Ericsson.

Bildet er hentet fra SPHKs hjemmeside

Kennel Ylajärvis vandrepremie til beste utenlandskeide SH gikk i år til Heidiburghs
Ghost Echo som ble utstillingens 4. beste hannhund. Foto: Tora Kleven

→

→

Verdensvinnertitlene denne gan gen
gikk til hunder fra Polen, Tyskland,
Frankrike, Ungarn, Danmark og Norge.

106 siberians  var meldt på for dommer
Henrik Søeborg fra Danmark. På grunn av
at det ikke ble skrevet kritikker gikk

bedømmingen kjappt og greit unna, og
dommeren hadde en klar linje i bedøm -
mingen. 

Verdensutstillingen i Herning, Danmark 24.-27. juni 2010
World Dog Show 2010
Av Jan Kolpus

Juniortispene
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Typevariasjoner
På en utstilling av denne type og
størrelse får en nødvendigvis type-
variasjon blant hundene, og Søeborg
slo ned på for tunge hunder og hun -
der som viste skyhet eller redsel. Sist-
nevnte var det forøvrig svært få av,
uansett hvor i verden hundene kom
fra virket temparamentene jevnt over
svært bra og slik vi gjerne ser det;
Åpne og tillitsfulle mot mennesker og
andre hunder. Dessverre, og kanskje
ikke overraskende, var antallet for
tunge og feil proposjonerte hunder for
stort.

Søeborg luket de verste eksempla re -
ne ut fra videre konkurranse, og det
er å håpe at utviklingen mot at for
tunge hunder og hunder med anato -
miske feil blir premiert kan stoppes
her i Skandinavia. Her har raseklub -
bene en viktig jobb å gjøre, både med
å påvirke og å oppmuntre folk fra
egne rekker til å bli dommere og i for-
hold til få opp interessen for utstilling
blant medlemmene. Etter mitt syn den
eneste måten en raseklubb kan sikre
interesserte folk til å ivareta riktig
utvikling av sledehunden siberian
husky, både i utstillingsringen og på
løpsarenaen. Interesserte folk skaffer
seg kompetanse, og kompetanse er
nødvendig for å kunne påvirke positivt
og skaffe seg gehør for synspunkter
om arbeidet med rasen.

Søeborg straffet heller ikke hunder
med «sommerpels» slik mange dom -
mere dessverre har lett for å gjøre.

Dommeren vektla også sjekk av
bevegelser høyt, så det ble mange
runder å løpe for enkelte av de
tobeinte.

Polsk vinner
Tittelen «World Winner 2010» ble til-
delt BIR og BIM voksen, beste
veteran og beste junior av hvert
kjønn. BIR ble spanskoppdrettede og
polsk eiede Winterfrost’Pegaso. BIM
gikk til den velkjente tyskeren Guido
Schäfer med tispen Hightower’s See
Here is Little Fros. Beste junior hanne
ble franske Ouimaks Expected
Wallue og beste juniortispe ble under-
tegnedes Carillo Sing A Long. Hun er
etter en annen verdensvinner, nemlig
årets hund i Norge 1999 Ch.junior-
worldwinner 1998 Deslopiots Wesson
O’ Innisfree. Disse to er dermed de
eneste innen rasen med denne titte -
len i Norge. Wesson er også far til
seniorverdensvinneren av året.

Køfritt
Verdensutstillingen 2010 ble arran -
gert av Dansk Kennel Klubb. Utstil -
lingsområdet i Herning var perfekt
arena for et arrangement av denne
størrelsen, og med danskenes vilje til
å gjøre de fire dagene til en trivelig
opplevelse for utstillere og publikum
måtte det bli bra. Selv med nesten
20 000 påmeldte hunder var det nes -
ten ikke en kø å oppdrive. Men kost-
nadene er likevel store ved arrange-
menter som dette, og i ettertid har det
vist seg at hele arrangementet ble et
underskuddsforetak for danskene.

FAKTA: Totalt påmeldte hunder 19 354 fordelt på 345 raser.
81 dommere fra 21 land.
Flest antall innen rasen: Golden retriever 350.
106 siberians hvor 78 ble premiert.
Eldste hund på utstillingen: En 18 år gammel
dansk/svensk gårdshund.
210 salgsstands fra 21 land.

T.h.: Jan Kolpus med World Junior Winner 2010
Carillo Sing A Long. 
Eiere: Jan Kolpus og Kari Granaas Hansen.
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Hva er funksjonell anatomi?
Grønås forklarte at en god sledehund

består bl.a. av 2 viktige moment. Det ene
momentet som man ikke kan måle/se av
utseende er intensiteten/løpsviljen – altså
”hodet” på folkemunne. Som andre levende
vesen, er det forskjell på psyken hos de
ulike individ. Gode løpshunder har god
psyke, spesielt lederhunder som må takle
presset i sporet/inn og ut av sjekkpunkt,
dårlig vær m.m over lengre tid. Dette
momentet er imidlertid vanskelig å
måle/vurdere, når man ser en ukjent hund.

Det andre momentet er
eksteriøret. Nettopp her
kommer poenget med semi-
naret inn. Vi fikk presentert
en nøye gjen nomgang av de
ulike deler av anatomien som
betyr noe, med vekt på at
dette er en sledehund. Det er
sikkert flere enn meg som
har lest gjennom rase-
standarden, og sett på bøker
der ideelle vinkler/kryss m.m
presenteres. Men hva husker
man etter bare å ha lest en
bok?

Som en praktiker som jeg
er, mener jeg man lærer bedre av å se de
ulike momen tene man skal lære i virkelig-
heten, samt at man får forklart bakgrunnen
for at det ene er mer rett framfor det andre.
Karsten har vært dommer på mange utstil -
linger, og har dermed sett mange ulike vari-
anter av SH. Det ble vist mange bilder av
ytterligheter både på løpshund-siden og
utstillingssiden, der idealet hele tiden var
en hund som oppfyller rasekriteriene samt
– og det viktigste – kan oppfylle rollen sin
som en sledehund. Meget interessant å

kunne se bilder av hunder som kan illust -
rere de ulike poen gene. I tillegg ble det vist
fram hunder fra kennelen underveis, med
ulike fordeler og ulemper som ble behørig
beskrevet.

Hvorfor er funksjonell anatomi viktig?
Kanskje et dumt spørsmål, men likevel er

det viktig å tenke gjennom. Poenget som
ble presentert, er i all hovedsak knytta til at
Siberian Husky først og fremst er en slede-
hund. En sledehund som jobber, må ha en
bygning som er best mulig tilpasset den
jobben som skal utføres. Den største for-
skjellen kommer nok frem i langdistanse,
der en hund med dårlig bygning ikke klarer
å yte maksimalt pga ulike feil, samt at
denne vil være mest utsatt for skader. 

Da jeg kjører mest langdistanse selv,
finner jeg dette interessant. Dette viser seg
og å være vesentlige moment, spesielt når
man prater med andre som kjører lang -
distanse. Har selv hørt om eksempler på
hunder som har hatt en dårlig bygning, og
som har blitt trent hardt til langdistanse, og
fått varige skader på ledd som følge av feil
bygning i kombinasjon med hard trening
over lang tid. Dette kan illustreres med en
hund jeg hørte om som ikke lenger kunne
fungere pga utslitte ledd, som da bare var
3,5 år gammel. Her var intensiteten god,
men det stoppet pga manglende funksjo -
nell anatomi som resulterte i slike skader.
Setter man dette opp i mot eks en del
hunder som Robert Sørlie hadde med seg i
2008 som var med og vant Iditarod i en
alder av 9 år, ser man hvor lenge en hund
kan holde langvaring og intens trening når
forutsetninger som bl.a. funksjonell
anatomi er til stede.

Seminaret hadde over 40 påmeldte, men
pga dårlig værvarsel var det en del som
ikke møtte. Litt trist for dem at det allikevel
ble kjempeflott vær, noe vi fremmøtte satte
pris på da det var lagt opp til utegrilling om
kvelden med sosialt samvær. Det var frem-
møtte fra Norge, Sverige og Danmark,
mange nye bekjentskaper i hvert fall for
meg. Hyggelig å prate SH med andre
hundekjørere utover i de sene nattetimer.

Artikkel om SH-samling
Seminar om funksjonell anatomi – Karsten Grønås
Tekst: Kenneth Monsen
Foto fra det norske og det engelske seminaret, innsendt av Eveline Koch

Starten på august 2010 ble det arrangert et semi-
nar om ”funksjonell anatomi” – Siberian Husky på
går den hos Karsten Grønås og Eveline Koch. Dette
var en gjentakelse av seminaret som ble holdt 2009.

Hadde store forventinger til dette seminaret, pga
av flere forhold: Det arrangeres av en av de mest
erfarne nordmenn med Siberian Husky, da han tross
alt har holdt på med denne rasen siden 1965.

I tillegg til at Karsten Grønås holdt seminaret,

hadde dette en fin vinkling. I utgangspunktet hand -
ler det om eksteriør, men hovedbudskapet her er
”funksjonell anatomi”. Åpningen av seminaret ble
utført med en innledning der rase-beskrivelsen ble
kommentert, der noe av det første i denne beskriver
SH som en sledehund. Dette var også en gjennom-
gående rød tråd i seminaret, der Karsten lever og
ånder for å beholde denne rasen som en funksjonell
sledehund.
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Test av kunnskaper:
For meg som faktisk aldri har

vært på en utstilling før(!), syntes
jeg det var moro å få være ”dom -
mer” på søndagen. Det ble der vist
frem noen hunder som vi skulle
bedømme selv. Det skulle skrives
ned bedømmelse og leveres inn
etterpå, noe som fungerte bra da
hver og en måtte sette ned noen
karakteristikker og gjøre seg selv
opp en mening om de ulike hun -
dene. 

Noe av det mest lærerike var
akkurat under denne bedømmel -
sen syntes jeg. Nå hadde vi fått inn
teorien, og skulle sette den ut i
praksis. Hver og en var og kjente
på og vurderte hundene, og vi
kunne spørre hvordan vi skulle
sjekke de ulike momen tene som
kryss/vinkler osv. Da fikk man
direkte korrigering på hva man
skulle se etter og hvordan man
eventuelt skulle måle/vurdere.

Oppsummert var dette en
lærerik helg og veldig moro. Kan
absolutt anbefales som en innfø -
ring i temaet, som jo er viktig. Nå
venter vi bare på oppfølgingen
med kurs i langdistanse, så vi kan
dra ut essensen av Karsten sin
kunnskap om dette området
også… Det blir vel til neste år det
da, Karsten?

Øverst til venstre:
Karsten Grønås og Eveline Koch
viser hunder.

Test av kunnskaper: 
Ivrige kursdeltakere får prøve seg
som utstillingsdommere.
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I følge opplysninger som ble gitt
under åpningen av NM Barmark 2010 på
Jømna/Heradsbygd 9. oktober, er
hundekjøring barmark for tiden den
raskest voksende idrettsgrenen på
verdensbasis. 

Det popper opp barmarksløp i Norge
også, og trekkhundklub bene i Midt-
Norge er de som har  kommet lengst
med organiserte barmarksløp. De sam-
arbeider, og arrangerte siste sesong

hele ni terminfestede løp i Midt-Norsk
Barmarkscup. 

Selv var jeg så heldig å være med som
handler på to løp i Molde, og det var et
utrolig sosialt arrangement med over -
nat ting i telt, campingvogn og bobiler
ute på Skaret travbane i Molde. Regnet
silte ned, og løypa var en stor utfordring
for en hundekjører som er vant til tørre
forhold på flate Østlandet. Men morsomt
var det. 

Jeg anbefaler alle som kan til å stille
opp i barmarksløp, for distan sene er
korte, og alle kan være med, enten de
har en, to eller ma-a-ange bikkjer. Her er
alt fra joggere, syklister og sparkesyk -
lister, og selvfølgelig vognklas ser.
Hundekjøring med sparkesykkel brer
seg som en farsott over landet, og det er
kjempegøy. Og det vik tigste, hundene
elsker fart og spenning!

Tora Kleven

Oversikt over siberian huskyspann som har deltatt 
på barmarksløp i løpet av sommeren/høsten

Midt-Norsk Barmarkscup

Midt-Norsk Barmarkscup er et samarbeide
mellom Stjørdal Trekkhundklubb, Trond-
heim Trekk og Brukshundklubb, Skauna -
kjølen Trekkhundklubb og Molde og
Omegn Hundekjørerlag. De arrangerer til-
sammen 9 løp som teller i cupen.

Løp nr 4 – Midtkiltreffet
12. juni 2010
Arr: Stjørdal Trekkhundklubb
8-spann vogn 16+
5 av 6. Marius Moholdt 4.02.24

Løp nr 6 – Skaret Skisenter
18. september 2010
Arr: Molde og Omegn Hundekjørerlag
4-spann vogn 16+   3 km
4 av 5. Viggo Jørgensen 8.01

Løp nr 7 – Skaret Travbane
19. september 2010
Arr: Molde og Omegn Hundekjørerlag
4-spann vogn 16+
2 heat på travbane med fellesstart.
Resultat fra finaleomgangen, 1.600 meter:
2 av 5. Viggo Jørgensen 3.03

Viggo Jørgensens siberian huskyspann ledet løpet på travbanen fra start til mål i den innle -
dende runden, til stor overraskelse for både tilskuerne og ham selv. Gjennomsnittsfarten på
1.600 m var 32 km/t. Hundene syntes dette var kjempemorsomt, og rakk ikke å bli varme.

Siv Fiskvik fra Fosen manglet en hund i klassen sparkesykkel med to hunder, og fikk låne
siberian huskytispa Luna. Her løper Luna som leder sammen med en alaskahusky.

Under: Fellesstart med fem 4-spann på trav-
banen i finaleomgangen som gikk en time
etter innledende runde.
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NM Barmark 2010
9. - 10. oktober sto Trysil hundekjører-

klubb som arrangør av NM Barmark.
Løpet ble holdt på Jømna-Heradsbygd
skiarena som egnet seg meget godt til
arrangementet. Her var det god plass til
overnatting for langveisfarende. Det
kom deltakere fra Narvik i nord, til Fin-
land i øst og Canada i vest.

Lørdag var det overskyet og tåke, men
kaldt, så ingen kunne klage på varmen.
Søndagen startet med frost, men det ble
sol og ganske varmt utpå dagen.

Det ble konkurrert i flere klasser. Her har
jeg summert de forskjellige klassene: 28
snøreløping med en hund, 51 sykkel med
en hund, 37 sparkesykkel med en hund, 23
sparkesykkel med to hunder, 16 vogn 4-
spann, 5 vogn 6-spann og 6 vogn 8-spann.
Tilsammen startet 166, og det var et yrende
liv med folk og bikkjer på arenaen.

Dessverre var det dårlig deltakelse av
registrerte polarhunder, kun tre. Det var en
med samojed i klassen 2-spann sparke-
sykkel, Torgeir Volden med sine to siberi-
ans i samme klasse, og Viggo Jørgensen i
vogn 4-spann. Sistnevnte hevdet seg godt
blant fuglehund-, blandingshund- og alas -
ka husky-spann. Siberian huskyspannet
vakte oppsikt og fikk mange til å innse at
også siberians kan løpe fort.

Iban og Maio i fint driv mot mål sammen med Torgeir Volden på sparkesykkel. Maio har fått
øye på Huskybladets utsendte fotograf.

Foto: Tora Kleven

Resultater: 
4-spann vogn 5 km
7 av 13.    Viggo Jørgensen 10.58
Sparkesykkel 2 hunder 5 km
20 av 22   Torgeir Volden 14.19

Hvem har sagt at siberians ikke kan løpe like fort som fuglehundblandinger? Så lenge løpet er under to kilometer er de fullt på høyde med
de andre. Her er siberianspannet til Viggo Jørgensen ved passering i finanalen der han til slutt måtte se seg slått av Kjell Sørum fra Trond-
heim med noen få sekunder.

Foto med kommentarer: Tora Kleven
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Hakadal sledehundklubb og Oslomarka
Trekkhundklubb har samarbeidet om en
barmarkskarusell med fire løp. På det siste
løpet i kaursellen er det fest og premieut-
deling til vinnerne i karusellen.

Lørdag 11. september på Sessvollmoen
Arr: Hakadal sledehundklubb
8-spann vogn   10 km
6 av 6. Rikke Bergendahl 38.32
3 av 3. Svein Dufseth 39.16

Lørdag 2. oktober på Sessvollmoen
Arr: Hakadal sledehundklubb
4-spann vogn   5 km
8 av 9. Tone Hansen 18.35
6-spann vogn   10 km
4 av 4 Svein Dufseth 34.58
8-spann vogn   10 km
7 av 8. Rikke Bergendahl 30.30

Lørdag 9. oktober på Skjelbreia
Arr: Oslomarka Trekkhundklubb
Sykkel 1 hund   2x3 km
1 av 5. Johnny Blingsdalen 14.37
2 av 5. Andrea Jakobsen 15.56
3 av 5. Anne Spangen 17.40
4 av 5. Anders Fugelli 18.12
4-spann vogn   2x3 km
2 av 3. Tone Hansen 14.30
6-spann   2x3 km
1 av 1. Svein Dufseth 15.58
8-spann   2x3 km
2 av 5. Rikke Bergendahl 14.45

Lørdag 16.oktober på Skjelbreia
Arr: Oslomarka Trekkhundklubb
4-spann vogn   2x3 km
2 av 3. Tone Hansen 14.45
6-spann vogn 2x3 km
4 av 4. Svein Dufseth 18.03

Sammenlagt i cupen, der tre løp teller, ble
det tre siberianspann som kom med blant
de tre beste.

4-spann vogn, i alt 9 deltakere
Nr 2 Tone Beate Hansen 26 poeng
6-spann vogn, i alt 5 deltakere
Nr 3 Svein Dufseth 27 poeng
8-spann vogn, i alt 16 deltakere
Nr 3 Rikke Bergendahl 19 poeng

Gratulasjoner går til:
Tone, Svein og Rikke.
Når dette presenteres i Huskybladet er det
med med tanke på at flere blir oppmerk-
somme på barmarksløpene. De gir verdifull
løpstrening for hundene, er sosialt for
mennesker og dyr, og det kommer til nytte
i vinterse songen.

Rikke Bergendahl, Irene Borgen og Tone Hansen på treningstur før løpene på Sessvollmoen. Foto: Hanne Bergendahl

Over: Tone Hansen Foto: Rikke Bergendahl

Til venstre: Svein Dufseth på karuselløp lørdag
16. oktober Foto: Dan Ditlefsen

Barmarkskarusell 2010 Sessvollmoen og Skjelbreia
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Til venstre:
Irene Borgen

Foto: Hanne Bergendahl

Under: 
Svein Dufseth

Foto: Rikke Bergendahl

Over til venstre:
Sikpok

Foto: Rikke Bergendahl

Til venstre:
Godt med et avkjølende bad.

Foto: Hanne Bergendahl
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Vi som kjenner hverandre
fra huskysamlinger var hos
Johanne på hytta i Bulidalen
i Hemsedal med huskiene
siden noen mammaer og
pappaer måtte jobbe mye;
og på nabohytta der bor
Johannes’ far og mor og
besteforeldre og noen til.

Vi badet i kulpen i elva hver dag,
og klatret opp på noen høye fjell.

Især Parth likte å klatre på topper,
men da han og Johanne og valpen
Finse kom på toppen og skulle gå
ned, kom de andre på vei opp for å
møte oss! Fin utsikt. Måtte ringe mor
og far fra toppen! 

Og så kjørte vi ATV. Johannes og
Oda og Kajol liker å kjøre med

motor (og med pappan til Johannes:
Harald), mens Parth og Johanne
liker å kjøre uten motor med seks
hunder foran, så ku-skiten spruter på
alt. Johannes liker dessuten å kjøre
superfort med sparksykkel og hjelm
på, og med noen spreke unghunder,
mens bordercollie valpen hans:
Zorro, løper ved siden av og lager
kluss for huskyene. 

Det er mye jobb med å ta hunder
ut og inn av kassene hele tida,

for det var noen innmari innpåslitne

og kjærlige kviger og kalver på fjellet
(omtrent 25 stykker) og de ville bare
henge rundt hytta hele tiden og bli
klappet og kost med. Da vi skulle
sove ute i soveposer en natt, ble
naboen litt sur fordi bikkjene og
barna bråkte litt. Det blir litt bråk av å
løpe fram og tilbake med soveposer
og bordercollier når 10 bikkjer står på
kjetting. Det ble litt kaldt den natta
også. 

De som eier kuene bygger en
seter ved siden av hytta til Jo -

hanne. De inviterte alle ungdom me -
ne og noen foreldre ned til det store
fellesfjøset i Grøndalen der kuene er
vokst opp og blitt så glad i folk. Vi fikk
mate kalver og forsøke å melke. Da
hadde vi ikke med noen hunder. 

Det gjør ikke noe om det ikke er
fint vær hele tiden, for trene

Oda (13), Johannes (12), Parth (9) og Kajol (12) rapporterer fra fjellet:

Innpåslitne kuer

Her kommer middagsgjesten vår!

Slik jager man vekk kuer! Johannes’ spesial.Tana titter nysgjerrig ut gjennom vinduet, på kuene
som står rett utenfor huset
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bikkjer kan man gjøre selv om det
regner. Bade også. Og Johanne er
ikke flink til å få barn til å legge seg
tidlig, for da må de spille kort. 

Men innpåslitne kuer er litt gøy.
Johannes hadde lyst til å ri på

dem, og Tanana og Zorro ville samle
dem sammen. Noen dager kunne vi
ikke ta ut hundene om morgenen
fordi kuene sto og klødde seg mot
hytteveggen og la fra seg digre
kukaker. Men andre dager sov kuene
rolig bare 15 meter fra hundene. Man
venner seg til alt. 

Ku 0448, var en trofast venn!
F.v. Johannes, Kajol og Parth.

Skrevet av Oda Ingstad, Johannes Sundby Aukan, Parth Borgen og Kajol Borgen
Fotografert av Oda Ingstad

Flå – Vassfaret – Hølervatnet i Sør-Aurdal
Hedda’s første langtur med kløv
Bergensbanen, vogn 824 – hunde-
vogna. Helt bakerst i hjørnet sitter
en grønnkledd, gråskjegget mann.
Han drar brem men på skyggelua
godt ned, setter seg godt bakover
og slumrer. På gulvet har Siberian
Husky-tispa Hedda roet seg. Det
er grått ute og det har regnet kraf -
tig både i går og i natt, men det blir
tur. Har man bestemt seg for
skautur blir det skautur, det er
vanskelig å trekke seg. ”Den som
gir seg er en dritt” lærte beste-
mora mi. Det var flere hunder i
vogna og den nysgjerrige ung-
hund slappet ikke lenge av om
gangen og dette var første turen
med offentlig kommunikasjon.

Toget stoppet ved Flå, stasjonen og
bebyggelsen rundt var glissen, senteret

var vel på andre siden av elven. Langt bak
perrongen fra den bakerste døra hoppet
han ned, den grønnkledde. Det var høyt
ned og hunden måtte få hjelp ned til bak -
ken. Han rettet på den tunge sekken, satte
kløven på hunden og gjorde seg klar for

noen dager i villmarka. Det var midt i
elgjakta og det kan være bamse i området,
men ingen andre våpen enn en lett til-
gjengelig slirekniv var synlig. Ja, man kan
da få flotte villmarksopplevelser uten å gå
på jakt!

Det var yr i lufta når ferden oppover
grusveiene mot Vassfaret var i gang.

Det hadde ikke blitt mat siden frokost så
tørsten og sulten kom fort. Sekken var tung
så det var greit å få lettet litt på den. Ved en
klukkende bekk slo vi oss ned og spiste og
drakk godt av det friske vannet. Man tren -
ger litt kalorier i oppoverbakkene.

Klokken var 13:15 når vi startet fra Flå.
Dagene blir fort korte utover høsten og

så grått som det er nå blir det fort kveld.
Det var som å gå inne i skya. Det regna
ikke, men det var piskende yr. Det å lage
bål nå, det var bare å glemme, alt var helt
gjennomtrukket av vann. Jeg hadde sett
etter leirplass en stund og like før Øyvatn
etter 13 – 14 km fant jeg en fin plass. Vann
og et fint sted og ligge. Klukkende vann var
det ikke vanskelig å finne denne dagen.
Presenningen ble strukket opp mellom fire
busker slik at den skrådde oppover samti -
dig som at det allikevel er fri sikt til alle
kanter. Dette fungerer fint og er en lett, luf -

tig og fin måte å lage en leir på, men i kveld
kom yret vannrett. Det var bare å få i seg
mat og krype i posen. 

Hedda spiste for første gang av maten
som hun selv hadde båret. I kløven var

1,5 kg tørrfor, hundesokker og potesalve.
Det er nok for en unghund som ikke har fylt
1 ½ år enda. Hedda krøllet seg sammen
umiddelbart og sovnet i lyngen – våt som
en hund. Det var ei våt natt, det var som å
bli uavbrutt dusjet med en dynkeflaske.
Varmen kom og det var bare å bli i sove-
posen til det lysnet. Den natta var det
absolutt totalt mørkt.

Vi våknet opp godt uthvilte etter en våt,
men god natt. Vi fortsatt til Øvre Rau-

fjellet og kom inn på stien til Vassfaret.
Hedda liker tydelig å gå på stier. Hun har alt
lært seg å ta fine veivalg. Hun holder uten-
for de verste vanndammene og manøvre -
rer kløven utenfor kvist og kvast. Av en eller
annen merkelig grunn er vi plutselig utenfor
den merka stien og ute i fritt terreng. Jeg
brukte GPS for å finne den nærmeste
skogsbilveien og fulgte den til vi igjen var
inne på stien. En fin natursti med mye for-
skjellig informasjon om skog og Vassfaret
spesielt. 

Av Gunnar Solberg



Vi var nå inne i Indre Vassfaret og rastet
ved en frisk bekk. Skogens ro finner

man fort i Vassfaret, men stille i skogen er
noe annet. Det suste i skogkroner, klukket i
bekker og bruste i fosser. Etter litt gåing på
fin sti kom vi til de idylliske Nedre og Øvre
Grunntjen med gamle minner som den
kjente Mølla. Videre gikk stien forbi Drepar-
hølen og til Suluvatnet. Vi slo leir litt oven-
for vannet ved Strøselva som gikk stri, men
stille forbi.

Det regnet og det var surt i våte klær, det
var for tidlig å ta kvelden og jeg rev lei -

ren igjen etter en liten hvil. Det er godt å ha
en hund som liker å gå og tåler litt og alltid
er like fornøyd. Med tung sekk var det ikke
vanskelig å holde varmen på den våte og
kronglete stien oppover den friske Strøs -
elva. Det rant hele bekker i stien. Vi kom
oppover forbi Høgfoss og så var vi oppe
ved Strøsdammen. Her fant vi en fin plass.
Litt mye støy fra en sprutende foss, men
nok av drikkevann var det.

Jeg spiste den maten med mest vekt og
lot tørrforet vente. Kliss klass og det var

ikke mulig å sitte og kose seg i våte klær.
Selv Hedda fikk noen skjelvinger, men hun
var straks like rolig. La snuta under halen
og storkoste seg. Jeg hadde en harehund
tidligere, hun måtte ned i påsan for å få
varmen. Det var bare å roe ned og komme
seg i sekken. Jeg fikk ikke varmen, fikk
skjelven og det var ikke bra. Jeg vurderte å
rive leiren, fortsette å gå og holde varmen.
Det var opphold en periode og jeg gikk en
spasertur med Hedda i bare stillongsen og
det var med på at fuktigheten fordampet.
Ull er helt utrolig! Tilbake i påsan kom
varmen og natta var reddet. Det hadde
vært det glade vannvidd å gå de 20 siste
km i mørket. 

Vi drøyde til det lysnet og hadde en fin
frokost med mat og kaffe på senga.

Primus og alt jeg trengte var plassert in -
nenfor rekkevidde. Hedda kosa seg med
hundepølse til frokost og viste god appetitt.
Jeg hadde plumpa i bekken i løpet av nat -
ten for å finne vann. Bek mørkt, men jeg
hadde en lanterne i gapahuken for å finne
tilbake.

Tredje dagen kom og vi la i vei. Friske og
opplagte, vi hadde nok av tid og nok av

mat. Jeg begynner muligens å bli pysete,
men hytta i Sør-Aurdal lokket. Jeg gikk og
tenkte på Roy Lønhøyden’s melodi ”Vann
og ved”. Sitat: Trasker i tussmørket, kald og
blaut og skitten. Sliten i beina, orker nesten
ingenting Har gått i mange timer, tungt og
vondt å se. Lengter etter koia, der er vann
og ved.

Slik blei det!  Vi hadde en fin tur langs
den gamle ferdselsveien langs Strøen.

En utrolig fin trassé og utsikt. Vi var tilbake
og sjekket utsikten et par dager senere i
solskinnet. Vi kom opp på Hedalen – Nes
veien og fulgte den en bit før vi gikk over
Vangen og sti - kjerrevei til vi var på kjente
områder. Ja Hedda kjente seg også igjen,
hun skulle absolutt ut på en odde vi hadde
vært tidligere. Hun hadde vært der på en av
sine første turer som valp og pølsefester, ja
det glemmer vi ikke så lett.

Så passerte vi den store furua og noen
kilometer på grusveien og vi var ved

koia. Hun hadde fast trekk i selen og gikk
rett til døra. Der hadde vi vann og ved og
det var ikke lenge før det røk av pipa og
varmen kom. Det varte heller ikke lenge før
det var mat i skåla og god kaffe i koppen.

Turens lengde målte 51,23 km og det ble
noen mil til de påfølgende dager i sol-

skinnet, både med og uten bør.
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Takk for turen Hedda!
Foto: Åse Gulseth Solberg

Hedda



37Huskybladet

Ylvas stikk
En mandags morgen i

august fikk vi litt av en
overraskelse. Ylva lå inne i
hundehuset til tross for
godt vær. Da Viggo fikk
lokket henne ut så vi
årsaken. Hun hadde vært i
kamp tidlig på morgenen,
uten at vi hadde hørt et
pip. Hun hadde ikke bare
slåss mot en, nei, en hel
sverm med - veps, sann-
synligvis jordveps.

Men det visste vi ikke da. Vi
trodde det kunne være en aller -
gisk reaksjon på ett stikk, så vi
dro til dyrlegen fortest mulig. Han
målte temperaturen bare for å
være sikker på at det ikke var
hoggorm, men temperaturen var
normal. Så ble det medisinering,
Prednisolon og Kortison. Ikke
akkurat morsomt med så sterke
medisiner, men når vi så på Ylvas
tilstand så hadde vi ikke noe valg.
Hun var veldig hoven, halsen var
kjempetjukk og øynene så godt
som helt gjenklistret. Hjemme ble
hun lagt i kjøkkenet til overvåking.

Dagen etter så vi hva som
hadde skjedd, da kom alle kulene
fram. Det var over ti stikk på
utsiden, og minst like mange inne
i kjeften. Hun hadde nok prøvd å
bite i fra seg, og fått mange veps

inn i kjeften. Vepsen hadde tyde-
ligvis gått etter øynene. Nå
begynte alle kulene å veske og
klø! Ylva klødde så blodet rant, så
vi fant fram skjermen. Stakkars
Ylva så stygg ut med store ves -
kende kuler i hele ansiktet. Men
hevelsen rundt halsen var borte.

Tredje dag begynte kulene å
skrumpe inn, og Ylva fikk tilbake
sitt gamle aktivitetsnivå. Og etter-
hvert som ruren løsnet fra alle
stikkene ble utseende normalt.
Det er ikke godt å si om hun
hadde hatt motstand nok til å
takle all giften som hun måtte ha
fått i seg, så dyrlegebehandling
var nok helt på sin plass.

Det rare er at Eric var i samme
hundegård, men han hadde ikke
fått ett eneste stikk. Sannsynlig-
vis har han ligget langt inne i
hundehuset, mens Ylva har ligget
oppe på taket som hun bruker å
gjøre. Det var jo varmt, sol og
vindstille om morgenen. Kanskje
like bra at ikke Eric kom opp og
hjalp henne i kampen mot de
stikkende angriperne. 

Dette er første gang vi har opp-
levd at hundene har blitt stukket,
og vi har hatt hund siden 1984. I
en liten hundegård er det små
fluktmuligheter, og når hunden i
tillegg er ung og uerfaren gikk det
som det gikk. Nå er alle de flotte
blomstene på utsiden av hunde-
gården fjernet av sikkerhets-

messige årsaker.
Og så er vi spente
på om Ylva vil rea-
gere på lyden av
veps etter dette, og
om hun har lært?

Ylvas stikk
Tekst og foto: Tora Kleven

Over: Ylva er kraftig hovnet opp i snuteregionen og nedover
halsen. Hun hadde skikkelig dobbelthake.

T.v.: Andre dagen dukket kulene opp, og de klødde så Ylva måtte
bruke skjerm.

Under: Ylva trivdes som pasient i kjøkkenet, særlig når hun
kunne hvile middag sammen med ”matfar”.
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For det store flertallet av Alaska husky
kjørere er de som kjører reinrasa Sibe -
rians en mystisk gjeng.

På grunn av sine “vakre hunder” er det
noen konkurrenter som ikke anser de som
kjører Siberians som virkelige løpskjørere.
Det er vanskelig å rettferdiggjøre det synet
når man møter Mike Ellis fra Two Rivers,
Alaska. Han er mannen som for tiden inne-
har den raskeste tiden med et registrert SH
spann i det 160 mil lange Yukon Quest.
Mange hundekjørere i Alaska har måttet se
seg slått av Mike.

- Jeg tror ikke mange kjørere er i tvil 
om at jeg er en konkurrent, sier 
Ellis. 

- Jeg har bare valgt å kjøre en klassisk 
bil i et NASCar løp

Ellis entret scenen i Yukon Quest 2008 da
han fullførte på 12 dager, 9 timer og 58
minutter, og dermed slo den tidligere SH-
rekorden til Peter Thoman fra 1990 på 12
dager, 14 timer og 27 minutter. Ellis stilte til
start igjen i 2010, og knuste sin forrige
rekord med tiden 10 dager, 20 timer og 29
minutter. Dette er mer enn en dag raskere
enn noe annet SH-spann har gjennomført
et Yukon Quest eller Iditarod på. (Blake
Freking har rekorden for raskeste SH-
spann i Iditarod med tiden 11 dager, 20
timer, 39 minutter og 11 sekunder)

- Vi er virkelig stolte og håper at dette 
viser andre SH-kjørere at det er mulig,
sier Ellis. 

- Jeg håper rekorden blir slått neste år.

Ellis sin bragd har ikke kommet av seg selv.
Han har, som andre før han, spadd sin
andel møkk og kjørt hunder for andre. Han
startet som handler høsten 1993 for en SH-
kennel i New Hampshire. Samme året
kjørte han sine første løp, ett 10 mils løp i
Ontario og ett i New Hampshire. Etter disse
løpene visste han at han var hekta. Som -
meren etter dro han til Two Rivers, Alaska
for å handle for en som skulle kjøre Yukon
Quest, men som var borte mesteparten av
sommeren. Av personlige grunner reiste
Ellis hjem igjen før snøen kom. Han fort-
satte som handler på kennelen i NH, og
konkurrerte med deres hund de neste
årene, før han og kona, Sue, startet for seg
selv.

- Vi startet med to SH vi overtok som 
valper. Den ene var min forlovelses-
presang til Sue, sier Ellis.

- De to hundene, Wyatt og Birch, var for-
eldrene til det første kullet på kennelen
i 1998. I 2000 deltok vi på våre første

5 mils løp og i 2004 fullførte vi Can-Am
250 (40 mil) for første gang.

Gode resultater ga Ellis selvtillit nok til å
søke nye utfordringer. Som hundekjører
visste Ellis at det var et løp som tiltrakk
han; et kaldt, mørkt løp med lange avstan -
der mellom en håndfull sjekkpunkter. Et løp
hvor hundene hans ville trives. I 2005
hadde vi to kull med tanke på å ha mulighet

til å kjøre Yukon Quest en gang. I 2008 ble
drømmen virkelighet, uten å kunne ty til
handlere eller at andre kunne hjelpe han å
trene hundene. Ellis, som om sommerene
jobber som landmåler og hyttebygger, og
kona som jobber som veterinær-assistent,
trener sine egne hunder. Det er de som
svetter, får såre og vonde rygger og for-
frosne fingre, men de vet de også ærlig kan
ta æren for all den harde jobbingen.

- Sue og jeg gjør alle forberedelser selv,
sier han.

- I hovedsak er det jeg som trener Yukon
Quest spannet, mens Sue tar seg av 
de unge og pensjonerte hundene. Hun
er en virkelig god hundekjører, men vil
for tiden holde seg til 30 til 50 mils løp.
Hennes handler-erfaring og kjennskap
til spannet er uvurderlig når jeg kjører 
Yukon Quest, spesielt i Dawson hvor 
hun har lov til å ta seg av spannet.

Til spørsmålet om hvorfor Ellis kjører
Siberians sier han at det var mer de som
valgte han enn motsatt. Forholdet har ikke
vært fritt for kritikk fra Alaska Husky kjørere.

- Jeg startet med Siberians og ble rett og
slett forelsket i rasen. Første gangen 
jeg var i Alaska, fikk jeg min første 
dose av “Slowberians” snakk. Jeg 
hand let Alaska huskier men fikk ikke 
samme forholdet til disse, noe som 
ledet meg tilbake til Siberians, sier 
Ellis.

- Når det gjelder å omgås våre egne 
hunder, så simpelthen elsker jeg det. 

Supre Siberians

Løpshundene til Mike Ellis

Artikkel publisert i Mushing magazine, Juli 2010
Skrevet av Joseph Roberta Oversatt av Kari Hope
Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Mushing
Magazine, Joseph Roberta og Mike Ellis.

De to første hundene deres, Wyatt øverst,
og Birch

Mike starter på Yukon Quest i 2008
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At de er registrerte Siberians var ikke 
noe stort poeng for meg, men hvis du 
vil parre med andre reinrasede hunder
er det et “must” at de har papirene i 
orden. Jeg har falt for personligheten 
deres, og på en måte har vi nå skapt 
oss en egen personlig profil, ved å 
kjøre SH er vi blitt unike.

Etter å ha dratt til Alaska hver vinter for å
kjøre løp i flere år, bosatte de seg fast i
Alaska i 2009.

- Å flytte til Alaska ble en nødvendighet 
hvis jeg ville fortsette å kjøre Yukon 
Quest. Vi reiste fram og tilbake mellom
NH og Alaska to vintre for å kjøre YQ,
og det ble rett og slett for dyrt. Vi 
trengte vår egen plass her oppe. At 
både menneskene og hundene trives 
er en nødvendighet for å lykkes i lang- 
distanseløp, og kjennskap og erfarin- 
ger bygger selvtillit. Det finnes ikke 
gode langdistansekjørere som ikke har
tro på seg selv.

Selv om det er enda mer unikt å kjøre rein-
rasede SH i løp i Alaska enn det var i “the
lower 48”, sier Ellis at det er mindre forskjell
mellom han og andre kjørere i Alaska.

- I “the lower 48” er det å kjøre reinrase- 
de hunder stor stas og det er langt flere
SH-spann, sier Ellis. Noen løpsarran- 
gører sjekker pairene dine og gir priser
til det raskeste SH-spannet, som om 
det skulle være “et løp i løpet”. Her i 
Alaska har det ingen betydning med 
tanke på løpene du deltar i.

Han har ikke noe i mot å ikke bli skilt ut fra
de andre konkurrentene med tanke på
hvilke rase han velger å konkurrere med. Å
skille seg ut med tanke på hvordan han
konkurrerer og hvordan han tar hånd om
hundene er hva som virkelig teller for Ellis.

- Jeg ønsker å fortsette å kjøre Yukon 
Quest og forbedre resultatene våre. 
Hvis det betyr at jeg klatrer oppover på
resultatlistene er det flott. Jeg tror min
største bragd som hundekjører er at 

To av deres beste tisper, Eliza til venstre og Tsuga’s Reba til høyre.

Sue og Mike



jeg og spannet har en gjensidig 
respekt og kjærlighet for hverandre. 
Håndfaste bevis på dette er at jeg har
vunnet prisen for beste hundestell i 4 
langdistanseløp, og Sue har vunnet 
prisen en gang. Vi er veldig stolte av 
hundene våre og gjør vårt ytterste for 
at de skal være friske, glade og til-
fredse uansett hvor vi er eller hva vi 
gjør.

Alle utmerkelsene er gitt av løpsarrangører,
som selv om de kjører tykkpelsede hunder
med gode poter, ser at de tar seg av hun -
dene som de skulle være de mest tynnpel -
sede og mindre hardføre Alaska huskier.

- Hundene greier seg meget bra i kulde,
men vi bruker ikke dette som en unn-
skyldning for å sluntre unna med hvor-
dan vi tar oss av dem, sier Ellis.

- Vi bruker en del sokker, og de får dek -
ken på under hvile på sjekkpunktene 
for å holde på energien. De trenger 
fortsatt beskyttelse mot vær og vind 
når forholdene krever det.

Bortsett fra utseende er det også et par
andre ting som skiller Ellis sine hunder fra
konkurrentene sine, og det er til hans for-
del.

- De har et bedre matopptak, noe som 
gjør at jeg ikke trenger å ha med like 
mye mat til hundene under løpene, 
som mine konkurrenter,- det er en stor
fordel på de lange strekkene på for 
eksempel Yukon Quest. Jo lengre 
strekk, jo mer er dette til vår fordel.

På den anne side, ikke alt ved Siberians er
fordeler ifølge Ellis:

- Siberians er en helt annen type hund 
enn Alaskans,- den største forskjellen 

sitter i hodene. De holder hele tiden 
noe tilbake, for å spare litt energi. Jeg
tror det er den største utfordringen ved
å kjøre Siberians; å forstå og aksep-
tere at de ikke vil gi 100% uansett. 
Plasser en elg i løypa foran dem og de
gir kanskje 100%, men bortsett fra i 
slike situasjoner, så sparer de bestan-
dig noe krefter for sikkerhets skyld. Jeg
må finne meg i at det er slik de er.

Ellis må innrømme at dette til tider kan
være vanskelig å akseptere siden han er et
typisk konkurransemenneske.

- Det har på en måte bestandig vært 
vedtatt at Siberians ikke kan konkur-
rere, men jeg har aldri likt at andre skal
fortelle meg hva som går an og ikke.  

Jeg ville virkelig ha likt å vinne løp. Å 
vinne Yukon Quest ville vært stort, men
jeg er realistisk og ser at med de hun-
dene vi har i dag, lar ikke det seg gjøre.
Men jeg vil hele tiden se etter måter å
bli bedre på og vil prøve å forbedre 
mine Siberians resultater så langt det 
lar seg gjøre.

- Hvis vi kommer til et stadie hvor vi 
føler at vi ikke lengre kan forbedre 
Siberians som konkurransehunder, da
først vil vi tenke på å gå over til Alas- 
kans, legger Ellis til. 

- Men jeg vet at jeg fortsatt kan gjøre det
bedre med våre Siberians, og det er 
moro å motbevise hva de andre kjører-
ne sier ikke er mulig. 

40 Huskybladet

Mike, Yukon Quest i 2008

Hundekjørere er ikke som andre folk.
Vi har litt andre mål her i livet, også hva
angår lykke. Akkurat nå opplever jeg
toppen av lykke! 

Jeg ser meg rundt, på åtte siberians
som ligger stille og fredelig og slapper
av. De ligger to og to i hver sin hunde-
gård, oppe på hundehustak eller på terr-
assen foran husene. 

De er fornøyde etter dagens trenings-
tur. Alle jobbet kjempebra, til og med Siri
som sliter med forkalkning i ryggen,
sikkert fordi farten var så lav. Både
Viggo og jeg var med på Dyckvogna, så

belastningen ble 25 kilo pr hund opp
bakkene i Vangsåsen. Alle måtte jobbe,
og det gjorde de. 

Etter turen fikk de servert sin velfor-
tjente gode vomsuppe med ”nogo attåt”.
Og så ble det en ”rulle-rundt-tur” på
gressplenen for å få av grus og sand.
Alle har også fått rent vann i rene vann-
skåler, og hundegårdene er fri for bikkje-
møkk.

Når så alle hundene er friske og i god
form, og absolutt ingen har løpetid, ja, -
da er det toppen av lykke! Jeg ser selv-
følgelig ikke at huset skulle vært malt,

ugresset gror, eller at utkjøringen fra
huset har blitt ganske oppharvet etter
starten på treningsturene. Det nytter
ikke lengre å bruke rive for å jevne ut
grusen. Nei, - jeg ser bare åtte fornøyde
hunder. 

Så nå skal jeg hoppe i dusjen for å
fjerne sanda i hodebunnen, og sanda
mellom tennene fra hver gang jeg sa
noe til Viggo under turen. Og så putte
klærne i vaskemaskinen, eller, - kanskje
det kan vente til etter neste tur?

Lykken er..........
Av Tora Kleven
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Og jammen er det mye folk. Vi går nærmest
i kø mange plasser. Og så mange utlen -
dinger er det at vi prøver oss med morsom-
heten om at det var kjekt å høre noen nor-
ske stemmer når vi hører lokal dialekt. Sko-
tøyet varierer fra lakksko til fjellsko. Turen
egner seg definitivt ikke for finsko selv om
stien mange plasser er utrolig flott steinlagt
av friluftsentusiaster av den gamle sorten;
jeg er redd de er en utdøende rase.

Skummelt
”Det var kjempeskummelt”. Vi traff en av
Birgittes venninner på turen opp. Og Mat-
hias hadde løsningen: ”Hvis eg dette utfor,
så ska eg passa på å detta framøve for då
kan eg ta meg for med hendene”. På top -
pen gikk nok det opp for ham at det neppe
ville være noen stor hjelp; faller man utfor
kanten her så er det slutt. Ja, det er skum -
melt, men det er merkelig hvordan vi fas -
cineres av det skumle. En dame skal tøffe
seg og står på kanten av stupet på en fot
med armene ut fra sidene som om hun vil
fly avgårde. Det er ganske dristig; det skal
ikke mye til før det går galt. Her, som så
ofte i livet, er det små marginer mellom
suksess og fiasko. Vi voksne har så stor
respekt for farene at vi holder litt avstand til
kanten, men ungene ser ut til å ha mindre
frykt, de skal på død og liv se ut over kan -
ten og fylles av skrekkblandet fryd. WOW,
1/2 km rett ned... Noen steiner må de kaste
utfor og enkelte lager papirfly som før eller
siden ender i fjellveggen slik visstnok fall-
skjermhoppere også lett kan gjøre; den
akti viteten er forbudt her og har blitt henvist
til Kjerag som ligger noe lenger inn i Lyse-
fjorden og som rager 1000 m over havet.

Har Sjasty stålnerver …?
Sjasty titter også utenfor kanten, men hun
virker temmelig uberørt av inntrykket. Det
skyldes sannsynligvis mer dårlig dybdesyn
enn stålnerver; hun er normalt ganske så
pysete. Vi andre lar oss skremme og be -
geistre; her møtes liv og død; ja, et lite feil-
steg her så er alt slutt. Livet er representert

ved livskraften og storslagenheten i natu -
ren, mens døden representeres ved av -
grunnen. Hvem kan være på slike plasser
uten å tenke at her kan ting gå fryktelig
galt? Ja, kanskje til og med få noen tvangs-
tanker om at kanskje man mer eller mindre
ufrivillig skulle komme til å hoppe utfor, men
det er visstnok ingen mennesker som ufri-
villig har ramlet ned ennå, heldigvis. Faren
for det er nok større på Kjerag-bolten noen
kilometer herfra. Der er området ganske
begrenset og det kan også være glatt.

eller er hun stresset?
Sjasty blir også stresset av å treffe hunder
der plassen er begrenset. Det er et problem
at hun kan bli aggressiv i møte med andre
hunder og da spesielt tisper. Mange defi -
nerer det som dominans. Det høres vel mer
tiltalende ut enn angst/utrygghet, men jeg
tror dessverre heller det er det sistnevnte
som er diagnosen. Det skjer nesten aldri
når hun er i bånd, formodentlig fordi hun da
får bruke sitt språk, mens det i pressede
situasjoner lett oppstår konflikter. Merkelig
nok er det nesten alltid små ”fillebikkjer”
som provoserer henne; kanskje hun har
opplevd et eller annet i ”valpdommen”? Tja,
ofte er det gjerne filleting som irriterer oss
også? Kanskje er det litt genetikken sin feil
og kanskje litt undertegnede. Kanskje har

det blitt litt for lite sosialisering - det er
grenser for hva man rekker over.

Noe for sofasitterne…
Noen kreative sjeler arbeider forresten med
planer om å lage en heis i fjellet fra fjorden
og opp til Prekestolen slik at velfødde turis -
ter fra cruiseskipene skal få en topp-opp-
levelse; bokstavelig talt. Måtte de aldri lyk -
kes; 2 timers turen opp til toppen er i seg
selv en flott mental forberedelse til klimak -
set på selve Prekestolen.

…eller for munker?
Ifølge franciskansk tradisjon søkte mun -
kene Gud på berget, og fant seg selv i
skogen. Jeg for min del foretrekker nok
skogsturer; kanskje det er fordi jeg ikke helt
har funnet meg selv, enda jeg snart har
levd et langt liv? Men en topptur er heller
ikke å forakte i ny og ne; man får et enormt
overblikk og ser noe av naturens storhet.
Jaja, hvis man ikke er på forklarelsens berg
er det nok ikke så sikkert at man treffer Gud
heller. Men åndelige betraktninger vil nok
være det de fleste stimuleres til i slike
omgivel ser.

Himmel og hav, fjord og fjell
Av Ole Petter Fløisand

Prekestolen hører ikke med til våre favoritt-reisemål.
Vi foretrekker nok plasser med mindre folk og mer
ro og sjarm. Men så får vi iblant besøk av østlen din -
ger som gjerne vil se Norges mest populære turist -
mål med 140 000 besøkende (Besseggen på 2. plass

har ca 40 000). Slik var det også denne gang. Toril
hadde vært på Prekesto len for mange år siden, og
nå ville hun gjenoppleve storheten og vise den til
dat teren, Karoline.

Wow, 500 m rett ned i avgrunnen.

Følelsen av å være liten med det
store rundt deg kommer mest til ut -
trykk i naturen. For meg handler
naturopplevelsen om be grepene und -
ring, glede, takknemlighet og ydmyk-
het for naturens storhet og styrke.

Øystein Dahle, 
leder i Friluftslivets Fellesorganisasjon

Man blir ikke ateist av å ferdes mye i
natu ren.

Erling Kagge i Pluss
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Og vi postmoderne mennesker kunne nok
godt lytte til Frans av Assisi som grunnla
Fransciskanerordnen. Hans budskap om et
enkelt liv står i sterk kontrast til vårt for -
brukersamfunn med hastverk som vare-
merke. I naturen opplever mange av oss at
vi finner roen og ser klarere hva som er
viktig og hva som er mindre viktig. Her blir
gleden over de enkle ting tydeligere enn i
vår hektiske hverdag.

På toppen
Himmel og hav, for en utsikt, fjord og fjell
hvor enn vårt øye ser. Ja, vi imponeres av
naturens storhet i forhold til vår egen liten-
het. Ja, det er litt av en preken å stå på, her
på toppen av verdens største prekestol.
Prekenen om naturens storhet gjør oss
små. Storheten her gjør en ydmyk; hvordan
er dette blitt til? Platået er tilnærmet flatt,
ca. 25 × 25 m og rager 604 moh. Fjellet gir
overblikk og perspektiv.

Det var trolig en frostsprengning for 10 000
år siden som gjorde det slik at Prekestolen
ble dannet. Kanten av isbreen lå da like
ovenfor fjellet. Prekestolen har en flere
meters dyp sprekk tvers over platået som
trolig også er et resultat av frostsprengnin -
ger.

Lunsjen blir inntatt utenfor sprekken mel -
lom det faste fjellet og selve prekestolen. Vi
stoler på geologene som sier at det kom -
mer til å gå tusenvis av år til den svære
fjellblokken vil falle ned og forårsake en
enorm flodbølge, så vi føler oss relativt
trygge.

Oisann, en som har falt utfor kan -
ten?
På hjemturen hører vi plutselig et svært
helikopter rett over hodene våre. Det sirk ler
rundt oss og lander midt i fjellheimen. Det
er nesten umulig å fotografere på nært hold
fordi vinden fra rotorene er så kraftig. Men
det er da imponerende også hva vi men -
nesker får til, å kunne lande her i såpass
ulendt terreng med en gigantisk flygemas -
kin virker ganske dristig. Og det for å hente
hjem en dame som har brukket foten! Hvil -
ket land er det vi bor i? Forutsatt at det ikke
var snakk om et usedvanlig alvorlig brudd
så kan man lure litt; mens andre dør av sult
så blir vi fraktet til sykehus med 100 000
kroners transport med en vond fot.....

Livet er herlig!
På hjemturen i bilen vil Toril høre tidenes
sommerslager «Season in the Sun», som
ungdommene faktisk også digger, der Terry

Jeg tror at mange er lei av alt stres set
og søker ut i naturen for å oppleve
den ekte roen. For de fleste forstår at
det er der ute den virkelige lykken
befinner seg.

Lars Monsen - 
annonsebilag for De historiske hotell

Dyr sykebil.

Oversikt over valpekull registrert i tidsrommet 1.9.2009 til 1.9.2010
hos NKK. Kun de med flere enn to kull er tatt med i oversikten. 

Vikerkollen – Birgit B. Alhaug 5 kull 33 valper
Run Roy – Mari S. Tømmerås og Roy Arne Bergeng 5 kull 27 valper
Vargevass – Karsten Grønås 5 kull 26 valper
Tore Hunskår 5 kull 17 valper
Ulveheia – Øystein Kristiansen og Hanne Sund 4 kull 21 valper
Carillo – Kari Granaas Hansen 4 kull 16 valper
Isslottett - Frode Bakke 3 kull 12 valper

I alt ble det registrert 87 kull i denne perioden, og 13 hunder/valper ble importert.
Største kull var hos Bjørnar Skomedal i Vennesla der hele 11 valper ble født, 4 t/7h,
etter Carillo Silver Max og Luci.

Opplysningene er hentet fra NKKs Dogweb og er tilgjengelig for alle
medlemmer.

Jacks tar avskjed med livet i sin eneste hit.
Ryktene ville ha det til at han døde rett etter
innspillingen av sangen, men sannheten er
at han lever i beste velgående på inntek -
tene fra sin eneste slager som herjet i
1974:

Goodbye to you my trusted friend
We’ve known each other since we were
nine or ten
Together we climbed hills and trees
Learned of love and A B C’s
Skinned our hearts and skinned our knees
.
Goodbye my friend it’s hard to die
When all the birds are singing in the sky
Now that the spring is in the air
Pretty girls are everywhere

Think of me and I’ll be there.
We had joy we had fun
We had seasons in the sun
But the wine and the song like the seasons
Have all gone.

Men vi, vi lever jo! Ikke falt, eller hoppet vi
denne gangen heller .- vi overlevde preke-
stolen nå også - selv om vi ante noe av
avgrunnens gru. Aldri setter man slik pris
på livet som når man har sett avgrunnen.
Turen med Tau-ferja føles som et cruise; for
min del trenger ikke vegvesenet bruke 6
milliarder kroner for å forbinde Stavanger
med Ryfylke, men de fastboende er sikkert
ikke enige med meg.
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Alle klasser sprint og mellomdistanse + snørekjøring. Min. 3 deltagere pr. klasse.
Egne klasser for NB (registrerte polarhunder). Uttaksløp for VM.

RØROSLØPET  2011
2 x 40 km 1 x 40 km for juniorer 

12.- 13.  FEBRUAR  2011

Klasser:
Slede 12-spann (9 - 12 hunder)
Slede   8-spann (7 - 8 hunder)
Slede   6-spann (4 - 6 hunder)
Slede   4-spann (kun reg. polare  samt juniorer)
Nordisk (1 - 4 hunder)

Rørosløpet kjøres etter Norges Hundekjørerforbunds
reglement og er inndelt med gruppene A, B og C i de
enkelte klassene. 
(Dvs egne klasser for registrerte polarhunder).

Startkontingent senior: 1000-
Inkluderer middag, overnatting og frokost på
Langen Gjestegård
Startkontingent juniorer: 500-
Inkluderer middag, overnatting i lavvo.

Påmelding sendes til:
Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge
v /Anne Nørbech, Hådalen, 7374 Røros
e-post: roroslopet@polarhund.no

Påmeldingsfrist: 15. januar
Kontonr: 4202.28.39173  Husk å skrive på klasse.

Kontaktpersoner:
Ola Andreas Stavne
Tlf: 900 14 887  E-post: o-stavne@online.no
Gisle Uren
Tlf: 917 27 477  E-post: gisle@rennfokk.no

Mer info. på: www.roroslopet.no

For å sikre alle kjørerne plass på Langen Gjestegård
er det ingen mulighet for andre til å bestille overnat -
ting der før etter 20. januar!

VELKOMMEN TIL LØP!

Hilsen Norsk Polarhundklubb
avd. Midt-Norge
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Ett unikt samarrangemang mellan rasklubbarna för alaskan
malamute och siberian husky och ett körtillfälle för alla de
fyra polara raserna.

Sträckor: SH spann: Övriga spann: Pris:
5 km 2-spann (yngre jr) 2-spann (yngre jr) Gratis
10 km 4-spann (äldre jr) 4-spann (äldre jr) Gratis
10 km 4-spann 1-spann 400:-
15 km 6-, 8-spann 400:-
30 km 8-spann 1-6-spann 450:-
45 km Begränsad, Öppen 8-spann 500:-
Linkörningsklass 2x15 km 1-spann, B- och C-klass 400:-

Pulkastil: 1-, 4-spann (även siberian husky vid intresse)
Slädhundstil: junior, 4,6,8, begränsad (max 6 hundar), öppen –
spann. Vill man bara delta en dag under helgen är det halva
anmälningsavgiften (200-250:-/spann).

Tag med registreringsbevis, vaccinationsintyg samt grönt kort.
Uppge FID-nummer vid anmälan för att underlätta kontroll av
förarlicens. Giltigt förarlicens krav för att få starta. Spannlista skall
vara korrekt ifylld och inlämnad före start. Prisutdelning sker på
söndagen efter tävlingens slut. Start och mål i Nornäs by. Alla de
polara raserna är hjärtligt välkomna!

Middag serveras på lördag kväll till självkostnadspris. OBS! Detta
måste anmälas samtidigt som tävlingen då vi beställer mat efter
antal personer som beställt. Vilket innebär att man inte kan
anmäla middagen på plats!

Boende alternativ 1: privata stugor, 8 bäddar i vandrarhem met i
Nornäs, bokas hos Rigmor Lindeborg på tel. 0251-60035.
Boende alternativ 2: Bed & Breakfast i Sörsjön, bokas hos Anna
Forstman på tel. 0280-53002.
Boende alternativ 3: På hårt underlag i Nornäs bystuga (källaren)
120:-/dygn och person. Bokas hos Ninni Hjortvall på tele 0702-
272856. Dusch och bastu finns att tillgå i Nornäs bystuga.

Anmälan till tävling och middagen samt frågor om tävlingen sker
till: shamdraget@hotmail.com

Sista anmälnings- och betalningsdag: fredagen den 4 feb-
ruari 2011. Efteranmälan tas emot till och med den 11 februari
2011 mot 50:-/spann i höjd startavgift (gäller även juniorklass).
OBS! Ej inbetald anmälningsavgift vid anmälningstidens
utgång medför att anmälan stryks!
Betalning sker till respektive rasklubb: 
AM-klubben: PG 69 79 25-6
SH-klubben: PG 38 70 52 - 4

Alaskan malamute har möjlighet att ta dragprov 1x10 km eller 2x3
mil, vid minst 3 startande - 2 fullföljande. Möjlighet för drag -
meritering för siberian husky i slädhundstil, seniorklasserna, vid
minst 3 startande.

Observera att årets SHAM-drag är Siberian huskyklub bens
och Alaskan malamuteklubbens rasmästerskap!

Rasklubben för Siberian husky & Alaskan malamute hälsar 
Er välkomna till en trevlig hundkörarhelg!

Nya Nordic Open i Åsarna
2011 01 14-16

SPHK Nedre Norra inbjuder till draghundstävling,
med grupp A, B och C i samtliga klasser,

slädhunds- och nordisk stil, i Åsarna. 

IFSS regelverk med tillägg av våra nationella regler gäller för samt-
liga grupper.

Anmälningar via SDSF´s tävlingskalender där ytterligare uppgifter
finns att tillgå, även tävlings-PM kommer att läggas ut på täv -
lingskalendern. Anmälan från andra länder direkt till Jan Nordlöf via
mail enligt adress nedan.

Följande slädhundsklasser gäller: OY, 4J, 4S, 6S, 8S, US, LMD och
UMD. Nordisk stil gäller: Pulka sprint och distans samt linkörning
sprint.

Både i släde och Nordisk stil är varje dag 1 heat, således omfattas
tävlingen av 3 heat (ett per dag).

Anmälningsavgift 700:- i samtliga klasser utom för OY och ev ung-
domsklasser som tävlar utan anm.avgift. Sista anmälnings- och
betalningsdagdag 2011 01 09. Insättes på pg 69074-3 , adressat
SPHK Nedre Norra. Inga efteranmälningar emottages. Har betal-
ning ej inkommit till 110109 kommer ni ej att finnas med på start-
listan, trots anmälan. 

Logibokning sker hos Åsarna Skicenter 0687-302 30
www.asarnaskicenter.se.

Upplysningar om arrangemanget lämnas av Jan Nordlöf
070 584 24 41 eller jan.nordlof@gmail.com

Invitasjon til løp i Sverige: ca 7,5 mil fra Trysil
SHAM-draget

19-20 februari 2011 i Nornäs, Dalarna

Foto: Rikke Bergendahl
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TERMINLISTE SLEDEHUND 2010/2011 ......................................................Oppdatert 13.10.2010

SPRINT
DATO ....................LØP.......................................................KLASSE. / DIST........................................ARRANGØR
JANUAR
8.-9.januar .............Hamar Hundekjørerfestival ...................Alle klasser................................................Hamar TK
FEBRUAR
4.-6.februar...........WSA - VM for reg. polarhunder .........- .................................................................Campo Felice-L`Aquila, Italia
10.-13.februar.......FISTC - VM for reg. polarhunder .......- .................................................................Donovaly, Slovakia
19. februar.............Maajeløpet, Hattfjelldal .........................Alle klasser, A B C, 20 km.........................Norsk Polarhundklubb
25.-26.februar.......Huskysprint på Grimsbu ....................Flere klasser/2 x sprintdistanser...........NSHK
MARS
17.-20.mars...........Verdensmesterskap, Gåsbu...............Alle klasser ..............................................IFSS/NHF, Hamar
24.-27.mars...........Verdensmesterskap, Holmenkollen ..4-spann fellesstart ..................................IFSS/NHF, Oslo
APRIL
23.april...................Påskeløpet (ikke terminfestet) ..............Alle klasser, distanse etter føreforholdeneHamar TK

MELLOMDISTANSE
DATO ....................LØP.......................................................KLASSE. / DIST........................................ARRANGØR
DESEMBER
27.desember .........Gausdal 5-mila......................................8-spann/åpen 50 km .................................Gausdal TK
JANUAR
8.-9.januar .............Hamar Hundekjørerfestival ...................Alle klasser................................................Hamar TK
15.-16.januar .........Jarfjordløpet ..........................................Alle klasser................................................Varanger TK
FEBRUAR
12.-13.februar........Rørosløpet ............................................Alle klasser, A B C, 2 x 40 km...................Norsk Polarhundklubb
19.februar ..............Maajeløpet, Hattfjelldal .........................Alle klasser, A B C, 20 km.........................Norsk Polarhundklubb
19.-20.februar........Skjelbreia Sweepstake .........................4/6-sp 50 km, 8-sp 110 km .......................Oslomarka TK
26.-27.februar........Helge Ingstads Minneløp ......................Alle klasser................................................Innherred TBK
25.-26.februar.......Huskyløpet på Grimsbu .....................Flere klasser, 2 x 50 km..........................NSHK
MARS
3.-6.mars...............FISTC - EM for reg. polarhunder .......MD/LT .......................................................Ospitale di Fanano, Italia
6.mars ...................Polarhundløpet......................................Alle klasser, A B C, 50 km.........................Norsk Polarhundklubb
12.-13.mars ...........Seppalaløpet.........................................Alle klasser................................................Drammen TK
17.-20.mars...........Verdensmesterskap ............................Alle klasser ..............................................IFSS/NHKF, Hamar

LANGDISTANSE
DATO ....................LØP.......................................................KLASSE. / DIST........................................ARRANGØR
JANUAR
8.-9.januar .............Gausdal Maraton ..................................8-sp/åpen 200 km .....................................Gausdal TK
21.-23.januar .........Hallingløpet ...........................................Alle klasser................................................Hallingen HKL
FEBRUAR
3.-11.februar .........Verdensmesterskap (Femundløpet) ..Alle klasser ..............................................IFSS/NHF, Røros
19.-20.februar........Skjelbreia Sweepstake .........................8-sp/åpen 220 km .....................................Oslomarka TK
MARS
3.-6.mars...............FISTC - EM for reg. polarhunder .......MD/LT .......................................................Ospitale di Fanano, Italia
6.mars ...................Polarhundløpet......................................Alle klasser, A B C, 100 km.......................Norsk Polarhundklubb
12.-19.mars ...........Finnmarksløpet .....................................Begrenset + åpen .....................................Alta TK
31.mars.-3.april .....Pasvik Trail............................................Alle klasser................................................Varanger TK

TERMINLISTE NORDISK STIL 2010/2011 ...................................................Oppdatert 20.10.2010
DATO ....................LØP.......................................................KLASSE. / DIST........................................ARRANGØR
15.januar ...............Løp, Lygna ............................................5/10/15 km ................................................Nittedal HK
5.-6.februar............Hadeland - uttaksløp VM.........................................................................................Hadeland TK
12.-13.februar........NM del 2 ..................................................................................................................Bærum HK
26.-27.februar........NM del 1 - uttaksløp VM, Kongsberg ......................................................................Grenland HK
26.-27.februar........Helge Ingstads Minneløp ......................30 km ........................................................Innherred TBK
5.-6.mars ...............Askerløpet - uttaksløp VM .......................................................................................Asker TK
12.-13.mars ...........Seppalaløpet, Drammen..........................................................................................Drammen TK
24.-27.mars...........Verdensmesterskap, Holmenkollen .....................................................................IFSS - Holmenkollen, Oslo
2.-3.april ................Trysilløpet ................................................................................................................Trysil HK

Klasse C er Siberian Husky, B er Alaskan Malamute, Samojed og Grønlandshund, og A er øvrige hunder.

Oversikt over terminfestede løp løpssesongen 2010/2011
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Sjekk hjemmesidene til svenska Polarhundklubben og Svenska Draghundsportförbundet:
www.sphk.se og www.draghundsport.se                                             Oppdatert  pr. 20.10.2010

DATO ...................LØP................................................KLASSE. / DIST..............................STED........................ARRANGØR
DESEMBER
18.-19.desember..KSHK öppna Klubbmästerskap .....Slede A B C.....................................Kiruna .......................Kiruna SHK
JANUAR
14.-16.januar........Nya Nordic Open ...........................Slede/nord A B C/Sprint og MD ......Åsarna ......................SPHK Nedre Norra
29.januar ..............Bulidsrace ......................................- .......................................................Uddevalla..................SPHK Västra
29.-30.januar........Öppet KM.......................................Slede/nordisk A B C ........................Hamra.......................SPHK Mälardalen
29.-30.januar........Kiruna Open...................................Slede A B C.....................................Kiruna .......................Kiruna SHK
FEBRUAR
5.-6.februar ..........Polarhundsmästerskap + KM.........Slede/nord B C/Sprint og MD .........Åsarna el StrömsundSPHK Nedre Norra
19.-20.februar ......SHAM-draget, Rasmästerskap ......Slede/nord B C/Sprint og MD .........Nornäs......................SPHK SH-&AM-klubben
25.-27.februar ......SM..................................................Slede A B C/Sprint og MD ..............Åsele.........................SDSF/Gafsele SHK
MARS
5.-6.mars..............Ryssjön Open + KM.......................Slede/nordisk A B C ........................Falu kommun............SPHK Gävle-Dala
7.-12.mars............PolarDistans...................................Slede/nord B C/160 og 300 km ......Särna........................SPHK Västra
12.-13.mars..........SM + Bondsjödraget ......................Nordisk A B C..................................Härnösand................Härnösand BK
17.-20.mars..........Vindelälvsdraget.............................Lagstafett, nordisk og slede............Ammarnäs ................Umeå BHK
19.-20.mars..........Fäbodraget.....................................Slede/nordisk/15 og 30 km .............Koppången ...............SPHK Gävle-Dala
24.-27.mars..........Amundsen Race + SM...................Slede/420 km ..................................Östersund.................Amundsen SDHK
31.mars-2.april .....Beaver Trap Trail ...........................- .......................................................- ................................SPHK Nedre Norra
APRIL
2.-3.april ...............Juniorrace/Albins minneslöp ..........Slede A B C.....................................Kiruna .......................Kiruna SHK
23.april .................Bumlingen trail ...............................Slede/1km .......................................Laxforsen..................Kiruna SHK

De svenske løpene har som oftest tre klasser, C for Siberian Husky, B for Alaskan Malamute, Samojed og Grønlandshund, og
A for øvrige hunder.

Terminliste over noen løp i Sverige 2010/2011 

Rosa kampanje til inntekt for Kreftforeningen
Femundløpet i rosa kosedress 
(Sakset fra Arbeidets Rett 6.10.2010)

Anders Kristensen fra Hadeland stiller til start i rosa outfit-dress
i vinterens Femundløp. Det noe originale antrekket skyldes et
veddemål i forbindelse cup-kampen mellom Follo og Rosen-
borg.

- Jeg kom jeg i skade for å tape dette veddemålet mot en 
hundekjørerkollega, med det resultat at jeg må stille i 
Femundløpet (F-400) iført rosa outfit, sier Kristensen, som 
har egen trekk-hundkennel og er aktiv hundekjører.

Veddemålet har nå blitt til en aksjon for kreftsaken og deres
«rosa profil».

- I den forbindelse vil jeg sette igang en «kronerulling», hvor de
som ønsker å bidra, betaler 50 øre for hver kilometer jeg og 
mine firebeinte venner tilbakelegger under Femundløpet 
2011. Løpet er 400 km langt. Det betyr 200 kroner pr. bidrags-
yter, skriver Kristensen på sin facebook-gruppe «Et rosa 
Femundløp for kreftsaken»

Bli gruppens venn du også, og støtt Kreftforeningen med 
kr 200,-.
Se hans side på Facebook:
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=10
4324759630112 

Mer rosa til støtte for Kreftforeningen
Troll Hundefôr AS støtter kampanjen mot kreft og selger: 
- Rosa nomesele til kr 390,-, der kr 25,- går direkte til Kreft-

foreningen,
- Rosa halsbånd til kr 98,- der kr 10,- går direkte til Kreft-

forenin gen,
- Rosa leiebånd 180 cm langt til kr 118,-, og 90,- cm langt 

til kr 96,-, der kr 10,- går direkte til Kreftforeningen. 

Se Troll Hundefôr AS sine hjemmesider med nettbutikk: 
www.troll-hundefor.no

Og enda mere rosa
Dogbooties med tilhold i USA selger rosa potesokker der 5 cent
av prisen går direkte til den amerikanske kreftforeningen, The
American Cancer Society’s Bark For Life. Her skal det visstnok
lønne seg å gå sammen flere for å bestille potesokker. 

Se deres hjemmeside: www.dogbooties.com

For de som lurer på hva alt dette rosa har med hundekjøring å
gjøre - her er en forkortet forklaring: 
Nina Skramstads gode venninne og handler gjennom
mange år, Elin Berntsen, fikk brystkreft sommeren 2009. 
Nå har Elin og Nina engasjert seg for kreftsaken og bryst-
kreftforskning, og det har resultert i at mange flere i hunde-
kjørermiljøet har blitt med på denne innsamlingsaksjonen.
Støtt dem, du også!

Tora, redaktør
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Fleecejakker med vindstopp, i svart..................kr 500,-
Fleecejakker uten for, i svart.................................kr 350,-
Størrelser: Liten, medium, stor og ekstra stor.
T-SKJORTER I ALLE FARGER ..............................kr 100,-
Hettegenser div farger ..........................................kr 250,-
Hettejakker i svart eller marineblå........................kr 300,-
Klubbmerke klistre, stort 20x11 cm .....................kr   40,-
Klubbmerke klistre, mindre ca 10x7 cm ..............kr   20,-
Klubbmerke i stoff 7x5 cm ....................................kr   40,-
PIN med klubbens emblem 2x1,5 cm...................kr   50,-
Kopp med logo av hundespann ...........................kr   80,-
Drikkeflaske med logo...........................................kr   40,-
Musematte ..............................................................kr   80,-
Nøkkelring...............................................................kr   15,-
Lighter .....................................................................kr   15,-
Collegegenser gråmelert m/blått trykk, 
kun store størrelser  .............................................kr 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.

Klubbeffekter for salg:

Hettejakker med
glide lås, i svart 
eller marineblå,
leveres i 
stør rel sene 
S-M-L-XL-XXL, 
også i barne-
størrelser.

Kr 300,- 

Klistremerke 
ca 7x10 cm, 
som på flasken

Kr 20,- pr stk

Kopper/krus
med NSHK-logo
og hundespann

Kr 80,- pr stk

Musematte
med blåøyd
husky 

Kr 80,-

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

Kr 250,-

Drikkeflasker med
NSHK-logo og
gripetak, i flere
farger

Kr 40,- pr stk 

Alle klubbeffekter bestilles hos klubbens materialforvalter: 
Sigmund Alhaug, Jessnesv 106, 2315 Hamar

tlf 62 53 44 82/418 95 758 mail: kaasia@online.no

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.

Kr 100,- pr stk
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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

Ole Andreas Holm og Yepa, fornøyde etter Huskysprinten på Åstjern.
Foto: Tora Kleven

Aude og Anne Konstanse Skrivarhaug, ivrige snøreløpere i Husky -
sprinten på Åstjern. Foto: Benedikte Lindbeck
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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 H uskyville 
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

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

www.123hjemme.side.no/polarbreenkennel

Her er det plass til
en annonse!
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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



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


