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Lederens hjørne

Så var jeg atter en gang i mål med et nytt
nummer av Huskybladet. Jeg synes det blir
mer og mer arbeid med det, men det er
min egen feil at jeg tar med så mange bil -
der, for bilder tar tid. På den annen side, de
fleste liker å bli avbildet i bladet, så hvis det
er med på å øke akti viteten til medlem -
mene så er det bra.

VM står for døren, og det har vært mye
usikkerhet omkring klassen Nordic Breed.
Men nå ser det ut til å være klart, det blir tre
uttaksløp i sprint, og fire i mellomdistanse.
Her håper jeg at flest mulig prøver å kvali-
fisere seg, det er god plass på Hamar
Hundekjørerarena, og Norge får forhåpent-
ligvis en stor nasjonal kvote.

Ekstra spennende blir det på Femund -
løpet 2011 som også har status som VM
lang distanse. Det er lenge siden det har
vært så stor andel med registrerte polar-
hundspann, hele 33 spann av totalt 202.
Kanskje en av grunnene kan være at det
er egen Nordic Breed-klasse? I fjor var det

to med SH som utmerket
seg, Karsten Grønås og
Trond Hansen. Er det
noen som kan ta opp
konkurransen med dem i
år? Som sagt, utrolig
spen nende. Jeg ønsker
alle, uansett ambisjoner,
lykke til med løpet!

Det har dukket opp
mange nye kenneler det
siste året, og jeg skal
prøve å ta kontakt med
disse kennelene og spør -
re om de ønsker å ha
kennelannonse i Huskybladet. Annon sene
kommer ikke inn av seg selv, så jeg får
jobbe med saken. Jeg har hørt at det er
mange som bruker Huskybladet som opp-
slagsverk, med adresser til hjemmesider.
Ny kennelannonse denne gang er
7MountainsHusky i Bergen.

Jeg har satt inn et foto av et flott fenomen

som vi hadde for noen dager siden i
Vangsåsen, bisol. Det er lyset som reflekte -
res i iskrystallene i lufta, så det danner seg
to soler horisontalt plassert i forhold til sola.
De kalles også ”solhunder”, etter si gende
er det to hunder som jager sola.

Ønsker alle et riktig godt nytt år!
Vangsåsen 13. desember, Tora

Renrasede klasser under VM engasjerer
(og provoserer) en del av hundekjører-
Norge – ikke minst i vår egen klubb. Ut i fra
det jeg hører går diskusjonene på NING sin
vante gang. Noen mener renrasede klas ser
er rekrutterende for rasen og sporten –
andre mener at det er et slags para-
olympics som ikke hører hjemme blant de
store gutta og jentene. Og som i hvert fall
ikke er til det gode for rasen. Jeg skal ikke
begi meg uti akkurat denne delen av de -
batten. Derimot har jeg lyst til å belyse
andre deler av debatten. Det er spesielt
deler av langdistansemiljøet som er nega-
tive til renrasede klasser i VM. Dette over-
rasker meg. Mest fordi det de siste årene
har vært med en relativt stor andel ren -
rasede spann i langdistanseløp, spesielt
Femund løpet. Disse spanna har plassert
seg relativt bra selv om det, med noen unn-
tak, er fortsatt langt til toppen. Jeg er også
overasket fordi det er her motstanden mot
renrasede klasser er størst blant våre
egne. Jeg trodde at det nettopp var i lang -
distansemiljøet renrasede spann var best
integrert og et ”dagligdags syn”. Men
denne motstanden får meg til å undre på
om jeg har tatt feil. Kanskje er det nettopp i
langdistanseløp vi føler at vi står med lua i
hånda og spør pent om å få være med. 

En annen ting jeg undres over er at deler
av hundekjørermiljøet i Norge tror at de kan
diktere en internasjonal organisasjon som
International Federation of Sleddog Sport
(IFSS). Jeg har fått forståelsen for at saks-
gangen mellom Norges Hundekjørerfor-
bund (NHF), VM-komiteen og IFSS ikke
har vært åpen og transparent. Om dette
kan jeg ikke uttale meg da jeg ikke har den
nødvendige bakgrunnsdokumentasjonen,

men det er selvsagt særdeles viktig at
avgjørelser/vedtak av stor betydning er
transparente. Men når det er sagt så ville
jeg likt å ha sett Norges Skiforbund forsøke
å diktere the International Ski Federation
(FIS) hvordan SKI-VM skulle gjennomfø -
res... Mitt innlegg om dette avsluttes med et
sitat fra lederen av IFSS Bengt Pontén i
siste nummer av Hundekjøring (5-2010):
”(…) det är IFSS som äger IFSS World
Championships och att det er IFSS Council
som bestämmer hur klasserna ska se ut”.
Det vil si at VM blir som det blir enten man
liker det eller ei. Alternativet kunne vært at
Norges Hundekjørerforbund på et tidlig
tidspunkt sa ifra seg arrangeringen av VM.
Når dette så ikke ble avgjørelsen og VM ser
ut til å gå som planlagt, håper jeg at så
mange som mulig vil være med på å sørge
for at dette blir en folkefest! Har du ingen
planer om å delta som løpskjører så trengs
det massevis av frivillige… 

Apropos frivillige så har jeg akkurat vært
på NSHKs stand på Norges største hunde-
messe DOGS4ALL når dette skrives. Takk
til de som har brukt hele eller deler av hel -
gen sin til å promotere rasen blant ”vanlig
folk”. Spesielt Stine Oppegaard med sin
familie har stått på for å gjøre denne stan -
den så profesjonell som mulig. Vår stand er
blant de best besøkte i år som i fjor. Det er
moro. Masse positiv tilbakemelding fra
store og små – og slitne hunder på slutten
av dagen. Det tar på å være sosial…

Mange aktiviteter står for døren nå som
vi går inn i kanskje vår mest aktive periode
med våre firbeinte. Kos dere i vinter – måtte
den bli lang og snørik.

Line
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Nye registreringer
Kull 1
Født: 8.2.2006
NO50281/10 Pinky
Mor: 02693/00 Vargteam’s Tine
Far: 02316/00 Spike

Kull 2
Født: 3.7.2009
NO56093/10 Snøheimens Ram
NO56094/10 Snøheimens Karsten
Mor: 06833/02 Snøheimens Salsa
Far: 17923/04 Artic Song’s Obelix

Kull 3
Født: 15.12.2009
NO55156/10 Eddie Av Nairebis
NO55157/10 Crash Av Nairebis
Mor: 00719/06 Arja Far: 00482/04 Gaul

Kull 4
Født: 20.5.2010
NO42632/10 Eski
NO42633/10 Bamse
NO42634/10 Gizmo
NO42635/10 Gilha
NO42636/10 Raya
NO42637/10 Raki
Mor: 18018/05 Rani
Far S39433/2005 Biekke’s Nappas

Kull 5
Født: 6.6.2010
NO55066/10 Shaggy
NO55067/10 Scooby-doo
NO55068/10 Svampe
NO55069/10 Joey
NO55070/10 Sapian Glomma
NO55071/10 Welma
NO55072/10 Daphne
NO55073/10 Tinka
NO55074/10 Ilke
Mor: 17118/07 Tuva
Far: S68689/2005 Fenrisulven Frej

Kull 6: Import
Født: 22.6.2010
KCSBH46001 Forstal’s Tingenek
Mor: KCAF02566803 Snowspeeder’s
Padawan Of Forstal
Far: KCAG03654601 Zima Hatcher At Bi -
frost

Kull 7: Import
Født: 24.6.2010
KCAL03067503 Forstal’s Kaniq
KCAL03067504 Forstal’s Citingeu
Mor: KCSB0889CT Forstal’s Dusky
Far: KCAG01128801 Forstal’s Zhahris

Kull 8
Født: 3.7.2010
NO54326/10 Frozt
NO54327/10 Koda
NO54328/10 Suki
NO54329/10 Akela
NO54330/10 Ariel
Mor: 22164/07 Shakira
Far: 01193/01 Alaska Av Brattalid

Kull 9
Født: 8.7.2010
NO54661/10 Polarbreen’s Hemla
NO54660/10 Polarbreen’s Haste-rasta
NO54659/10 Polarbreen’s Hyper-tatra
NO54658/10 Polarbreen’s Hano
NO54657/10 Polarbreen’s Hampus
NO54656/10 Polarbreen’s Hasso
Mor: NO30564/09 Polarbreen’s Gappy
Far: 03399/04 Vargteam’s Zordo

Kull 10
Født: 10.7.2010
NO51771/10 Frozen Trail Imiyak Av Ulve-
blikk
NO51772/10 Frozen Trail Grubian Av
Ulveblikk
NO51773/10 Frozen Trail Rago Av Ulve-
blikk
NO51774/10 Frozen Trail Lykos Av Ulve-
blikk
NO51775/10 Frozen Trail Sivook Av Ulve-
blikk
NO51776/10 Frozen Trail Tundra Av Ulve-
blikk
NO51777/10 Frozen Trail Jedi Av Ulve-
blikk
NO51778/10 Frozen Trail Vidda Av Ulve-
blikk
Mor: 09476/04 Isslottett’s Lita
Far: 17549/03 Grubian Av Vargevass

Kull11
Født: 14.7.2010
NO54652/10 Polarbreen’s Ilder
NO54653/10 Polarbreen’s Ipo

NO54654/10 Polarbreen’s Imsa
NO54655/10 Polarbreen’s Indy
Mor: NO30562/09 Polarbreen’s Geiser
Far: 03399/04 Vargteam’s Zordo

Kull 12
Født: 16.8.2010
NO56933/10 Høsky
NO56934/10 Zorro
NO56935/10 Pocahontas
NO56936/10 Betty Boop
NO56937/10 Safira
Mor: NO54112/10 Min Lille Tuva
Far: 02454/08 Snøheimens Xero

Kull 13
Født: 16.8.2010
NO57094/10 Kuzko
NO57095/10 Kronk
NO57096/10 Yzma
NO57097/10 Chicka
Mor: 00649/08 Kira
Far: 10780/01 Birk Av Vargevass

Kull 14
Født: 24.8.2010
NO53930/10 Moon Av Finnsibir
NO53931/10 Balto Av Finnsibir
NO53932/10 Nanuk Av Finnsibir
NO53933/10 Koda Av Finnsibir
NO53934/10 Star Av Finnsibir
NO53935/10 Noaidi Av Finnsibir
NO53936/10 Sun Av Finnsibir
Mor: 10513/08 Katia
Far: NO50349/09 Varghaugens Kaia

Racer Foto: Rikke Bergendahl
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Nye utstillingsresultater
Dato: 19.06.2010. Sted: Kirkenes. 
Arr: Kirkenes Og Omegn Hundeklubb.
Dommer: Granheim, Torbjørn.
LOF 5 SIB.H.55982 Oumiak’s Extra Edition 2JK
17550/03 Sujozov Av Vargevass 2AK
S41898/2009 Takoda C’fats Domino 1AK 1AKK CERT 1BHK BIR
S49819/2008 Breda Blickens Atle 1AK 2AKK CK 2BHK
S41589/2009 Arctic Power Storm Warning 2JK
S41897/2009 Takoda Delilah 1AK 1AKK

Dato: 19.06.2010. Sted: Bodø.
Arr: Salten Brukshundklubb. Dommer: Biasiolo, Giuliano.
NO51436/09 Kari Trestakk’s Bifrost 1JK 1JKK CERT CK 1BHK
BIM
S64247/2008 Wolfmark Bark At The Moon 1UK 1UKK CK 3BHK
NO36991/09 Kari Trestakk’s Loke 1AK 1AKK CK 2BHK
NO51439/09 Kari Trestakk’s Siv 1JK 1JKK CK 2BTK
NO36995/09 Kari Trestakk’s Frigg 1UK 1UKK CERT CK 1BTK
BIR

Dato: 03.07.2010. Sted: Trondheim.
Arr: Norsk Kennel Klub. Dommer: Nymark, Per-Harald.
S61994/2008 Aslakkgårdens Mysiga Midas 1UK 1UKK
19241/08 Brando 1UK 2UKK
S61998/2008 Aslakkgårdens Askungen Amber 1UK 1UKK

Dato: 10.07.2010. Sted: Vestnes.
Arr: Vestnes Hundeklubb. Dommer: Salijevic, Zorica.
28278/08 Arctic Ice Cammo Av Ulveblikk 1AK 1AKK CERT CK
1BHK BIR

Dato: 24.07.2010. Sted: Råde Idrettspark. 
Arr: Moss Og Omegn Hundeklubb.
Dommer: Janeiro, Francisco Salvador G.
NO41695/09 Carillo Sing A Long 1JK 1JKK CERT CK 1BTK BIR

Dato: 31.07.2010. Sted: Nesbyen.
Arr: Irsk Ulvehundklubb Norge. Dommer: Foss, Arne.
16192/07 Run Roy’s Lucky You Ilipsis 2AK

Dato: 01.08.2010. Sted: Nesbyen.
Arr: Norsk Terrier Klub. Dommer: Leenen, Theo.
16192/07 Run Roy’s Lucky You Ilipsis 2AK

Dato: 07.08.2010. Sted: Svolvær.
Arr: Vågan Hundeklubb. Dommer: Hansen, Kari Granaas.
NO36991/09 Kari Trestakk’s Loke 1AK 1AKK CERT CK 1BHK
BIM
NO51439/09 Kari Trestakk’s Siv 1JK 1JKK CK 2BTK
03721/08 Carillo Starry Night 1AK 1AKK CERT CK 1BTK BIR

Dato: 08.08.2010. Sted: Svolvær.
Arr: Vestvågøy Hundeklubb. Dommer: Almgren, Hans.
NO36991/09 Kari Trestakk’s Loke 1AK 1AKK CERT CK 1BHK
BIM
NO51439/09 Kari Trestakk’s Siv 1JK 1JKK
03721/08 Carillo Starry Night 1AK 1AKK CERT CK 1BTK BIR

Dato: 14.08.2010. Sted: Oslo.
Arr: Norsk Kennel Klub. Dommer: Granheim, Torbjørn.
S22878/2008 Bedarra Challenge Everything 1AK 1AKK CERT
CK 1BHKCACIB BIR
S66430/2009 Bedarra Bad Girls Go Everywhere 1JK 1JKK HP
NO41695/09 Carillo Sing A Long 1JK 2JKK
19629/07 Freia 2AK
S22882/2008 Bedarra Cuz I’m Worth It 1CHK 1CHKK CK 1BTK
CACIB BIM

Dato: 15.08.2010. Sted: Oslo.
Arr: Norsk Kennel Klub. Dommer: Jouanchicot, Christian.
FIN33890/10 Foxfire Tuxedo Junction 1AK 1AKK CERT CK
1BHK CACIB BIM
S25016/2009 Kristari’s Full Throttle 1CHK 2CHKK CK 3BHK
S44454/2006 Bedarra Nero Wolfe 1CHK 1CHKK CK 2BHK
R.CACIB
S67629/2008 Bedarra Hottie Bom Botty 1UK 1UKK CERT CK
1BTK CACIB BIR
S32776/2009 Okami’s Lily Of The Vally 1UK 3UKK
S67630/2008 Bedarra I’m Hot You’re Not 1UK 2UKK CK 2BTK
R.CACIB
S25977/2008 Okami’s Just Talk About Alva 1AK 1AKK CK 3BTK

Dato: 21.08.2010. Sted: Mo I Rana. Arr: Rana Trekk- Og
Brukshundklubb. Dommer: Aune, Harald.
26595/07 Snørokks Gila 1AK 1AKK CERT CK 1BTK BIR
S55410/2008 Kaise Husky’s Ela 2AK

Dato: 22.08.2010. Sted: Mo I Rana.
Arr: Vefsn Hundeklubb. Dommer: Wilberg, Leif-Herman.
S49819/2008 Breda Blickens Atle 1AK 1AKK
S41589/2009 Arctic Power Storm Warning 1UK 1UKK CERT CK
1BTK BIR
S41897/2009 Takoda Delilah 1AK 1AKK

Dato: 28.08.2010. Sted: Drammen.
Arr: Norsk Leonberger Klubb. Dommer: Wilde, August De.
VDH/DCNH14842/09 Hightower’s A Dream Comes True 1JK
1JKK HP
S60375/2007 Bedarra Hula Hoop 1AK 1AKK CERT CK 1BTK
BIR

Dato: 29.08.2010. Sted: Drammen Travbane.
Arr: Klubben For Større Selskapsh. Raser. Dommer: Hjorth,
Leif Ragnar.
S60375/2007 Bedarra Hula Hoop 1AK 1AKK CERT CK 1BTK
BIR

Dato: 04.09.2010. Sted: Narvikdistriktet.
Arr: Narvik Trekk- Og Brukshundklubb. Dommer: Molin, Nils.
03721/08 Carillo Starry Night 1AK 1AKK

Dato: 04.09.2010. Sted: Steinkjer.
Arr: Steinkjer Hundeklubb. Dommer: Lang, Christen.
28278/08 Arctic Ice Cammo Av Ulveblikk 3UK
19241/08 Brando 3AK
S12571/2007 Wolfmark Eternal Flame 2AK

Dato: 11.09.2010. Sted: Rogaland.
Arr: Norsk Kennel Klub. Dommer: Klindrup, Freddie.
03721/08 Carillo Starry Night 1AK 1AKK CERT CK 1BTKCACIB
BIR

Dato: 18.09.2010. Sted: Sortland.
Arr: Bjerkvik Hundeklubb. Dommer: Stafberg, Carl-Gunnar.
NO51439/09 Kari Trestakk’s Siv 1JK 1JKK CERT CK 1BTK BIR

Dato: 19.09.2010. Sted: Sortland.
Arr: Sortland Hundeklubb. Dommer: Helgesen, Svein Bjarne.
NO51439/09 Kari Trestakk’s Siv 1JK 1JKK CERT CK 1BTK BIR
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Dato: 02.10.2010. Sted: Granåsen Skisenter.
Arr: Norsk Polarhundklubb. Dommer: Indergaard, Anne.
NO53796/09 Flapper Av Vargevass 1UK 1UKK CK 2BHK
28275/08 Arctic Ice Varg Av Ulveblikk 1UK 2UKK
27187/07 Frekkis Av Vargevass 1AK 1AKK CERT CK 1BHK BIR
28278/08 Arctic Ice Cammo Av Ulveblikk 3AK
S66695/2008 Hill Striker Kipp D’amundsen 2AK
27054/07 Run Roy’s Light’n Thunder Ulveblikk 1AK 4AKK
19350/05 Odin 1AK 3AKK
28280/08 Arctik Ice Navdi Av Ulveblikk 1UK 1UKK HP
19652/07 Kira 1AK 2AKK
22841/07 Isa Av Vargevass 1AK 1AKK CERT CK 1BTK BIM
05859/08 Varghaugens Lux 1AK 3AKK
19241/08 Brando 1AK 2AKK

Dato: 09.10.2010. Sted: Hamar.
Arr: Norsk Kennel Klub. Dommer: Campbell, Janice.
25803/05 Vikerkollen’s Ms Borriz 1AK 3AKK
FIN33890/10 Foxfire Tuxedo Junction 1AK 1AKK CERT CK
1BHK CACIB BIM
S47991/2007 Chiliway’s Never Compete With Me 1AK 2AKK CK
2BHK R.CACIB
VDH/DCNH14842/09 Hightower’s A Dream Comes True 1JK
1JKK CK 2BTK
S67630/2008 Bedarra I’m Hot You’re Not 1UK 1UKK CERT CK
1BTK CACIB BIR
25806/05 Vikerkollen’s Ms Befana 1AK 1AKK CK 3BTK
25768/08 Finnemarka’s Lobota 1AK 2AKK

Dato: 16.10.2010. Sted: Tromsø.
Arr: Norsk Kennel Klub. Dommer: Lindstrøm, Terje.
NO51438/09 Kari Trestakk’s Fenris 2JK
NO51436/09 Kari Trestakk’s Bifrost 1JK 1JKK
NO36991/09 Kari Trestakk’s Loke 2UK
S49819/2008 Breda Blickens Atle 3AK
S64248/2008 Wolfmark Born To Be Wild 1AK 1AKK CERT CK
2BHK R.CACIB
S41898/2009 Takoda C’fats Domino 1CHK 2CHKK
s17426/2005 Wolfmark Double-o-seven 1CHK1CHKK CK 1BHK
CACIB BIR

NO51439/09 Kari Trestakk’s Siv 1JK 1JKK HP
NO36995/09 Kari Trestakk’s Frigg 1UK 1UKK
S41589/2009 Arctic Power Storm Warning 2UK
NO41687/09 Carillo Smilla 2UK
S68925/2005 Lorendale Silverfrosti 1AK 3AKK
NO45360/09 Run Roy’s Destiny Ylva 3AK
05164/07 Tessa Av Kitwanga 1AK 2AKK
07016/07 Carillo Supergirl 1AK 1AKK CERT CK 1BTKCACIB
BIM

Dato: 16.10.2010. Sted: Tromsø.
Arr: Tromsø Hundeklubb. Dommer: Helgesen, Svein Bjarne.
NO51438/09 Kari Trestakk’s Fenris 1JK 1JKK
S49819/2008 Breda Blickens Atle 1AK 2AKK
S64248/2008 Wolfmark Born To Be Wild 1AK 1AKK CERT CK
2BHK
s17426/2005 Wolfmark Double-o-seven 1CHK 1CHKK CK 1BHK
BIR
S41589/2009 Arctic Power Storm Warning 1UK 1UKK CERT CK
1BTK BIM

Dato: 30.10.2010. Sted: Letohallen.
Arr: Norsk Miniatyrhund Klubb. Dommer: Kuzelj, Denis.
25804/05 Vikerkollen’s Ms Bachao 2AK
S22878/2008 Bedarra Challenge Everything 1AK 1AKK CERT
CK 1BHK BIM
S66430/2009 Bedarra Bad Girls Go Everywhere 1JK 1JKK CERT
CK 1BTK BIR
17525/07 Vikerkollen’s Mos Safran 3AK

Dato: 31.10.2010. Sted: Letohallen Eidsvoll.
Arr: Norsk Dalmatiner Klubb. Dommer: Harris, Dominic.
FIN33890/10 Foxfire Tuxedo Junction 1AK 1AKK CERT CK
1BHK BIM
NO53798/09 Frosta Av Vargevass 2UK
S67630/2008 Bedarra I’m Hot You’re Not 1AK 1AKK CERT CK
1BTK BIR

Styret ønsker med dette å innkalle til Norsk Siberian
Husky Klubbs generalforsamling 2011. Generalfor-
samlingen vil bli avholdt i forbindelse med spesialut-
stillingen. 
• Forslag på saker må være styret i hende/post-

stemplet senest 5 uker før søn 22.5. 
• Forslag på kandidater må være valgkomiteen i 

hende/poststemplet senest 5 uker før søn 22.5. 
• Deadline settes til lørdag 17.4. Innmeldte saker 

og valgkomiteens innstilling vil bli publisert på 
NSHKs hjemmeside og forum (NING) senest 4 
uker før generalforsamlingen.

Møte- og stemmerett i generalforsamlingen har: 
Alle med gyldig medlemskap. Gyldig medlemskap har

æresmedlemmer og personer som har betalt kontin -
genten for det år generalforsamlingen avholdes. Det
kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved
forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyt -
tes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i
hende senest en uke før generalforsamlingen. Styret
kommer til å angi hvordan forhåndstemmene skal inn-
sendes for at stemmegivningen skal være hemmelig
ved neste innkalling. Ved valg hvor det ikke er frem met
forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig
avstemning ikke kreves. 

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret

Innkalling til generalforsamling i Norsk Siberian Husky Klubb
Søndag 22.5.2011, fra kl 10.00-12.00, på Frya
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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

Påmeldingsfrist og betalingsfrist: 19. februar
(påmelding og betaling rekruttløpet kan gjøres direkte
torsdag/fredag på Grimsbu)

Påmelding sendes til: 
Sportskomiteen v/Johnny Blingsdalen, e-post:
johnny@atlant-entreprenor.no, tlf 900 29 092

Betaling sendes til: 
NSHK v/kasserer Birgit Bordvik Alhaug, 2315 Hamar.
Kontonummer: 0530 2347060. 

NB! Oppgi kjørers navn, distanse og klasse både ved
påmelding og ved betaling. 

Viktig informasjon
• Løpsreglementet finnes på forumet og: www-siberi-

an-husky.net under Sportskomite-info
• Ved påmelding etter fristens utløp betales det 

 kr 100,- i tillegg. 
• Utenlandske deltakere betaler startkontingenten kon-

tant i norske kroner til NSHK under kjørermøtet på
Grimsbu Turistsenter.

• Ta med kvittering, vaksinasjonspapirer og registre -
ringspapirer på kjørermøtet. 

• Kun registrerte Siberian Huskies får stille til start
(gjel der ikke Rekruttløpet). 

• Alle kjørere skal følge kjørereglementet. Dette gjel -
der for alle løp på vintersamlingen. 

• Husk obligatorisk utstyr til Huskyløpet (50 km). 
• Arrangøren forbeholder seg retten til å endre

og/eller annullere distanser ved for lav deltagelse
eller grunnet andre forhold.

• Alle deltakere under 16 år må ha skriftlig erklæring
fra foresatte ved påmelding.

• Alle løpene på vintersamlingen (ikke rekruttløpene
og snørekjøring) gjel der som trekkhundprøver ihht.
NKK’s reglement for trekkhundprøver for polare
raser. Trekkhundprøver erstatter tidligere års merit -
tering, men reglene for premie ring er de samme. For
spørsmål om trekkhundprøvene, ta kontakt med 
Ivar Hordnes.

• Disp. fra aldersbestemmelsene vil i utgangs-
punktet ikke bli innvilget i forbindelse med inn-
føring av trekkhundprøvene.

Rekruttløpet:
Rekruttløpet er ikke en del av vårt offisielle arrangement
og vi ønsker at det skal være åpent for alle raser og blan -
dingshunder. Det vil ikke bli premiert utover deltaker -
premier. For at det også skal være åpent for ungdom må
foreldrene (gjelder under 16 år) skrive under en erklæ -
ring hvor de står ansvarlig for ungdommens sikkerhet.
Sportskomiteen mener det er foreldrene som best kjen -
ner sine barns ferdigheter og begrensninger, men vil
gripe inn dersom vi føler at en løper stiller med et spann
som hun/han ikke klarer å håndtere.

Løypetekniske spørsmål kan rettes til:
Ivar Hordnes (løypesjef)  924 31 379

Andre henvendelser stilles:
Johnny Blingsdalen (arrangementsleder)  900 29 092

Grimsbu Turistsenter (www.grimsbu.no)
Grimsbu Turistsenter ligger langs RV 29, 30 km fra Alv-
dal i Østerdalen, og 40 km fra Hjerkinn for dem som
velger Gudbrandsdalen.
Bestilling på tlf 62 49 35 29. 
Grimsbu Turistsenter har rundt 100 sengeplasser. Det er
viktig at vi får fylt opp så mange senger som mulig, slik
at dere som har en ledig seng eller to i hytta melder fra
om dette til vertskapet på Grimsbu. Når alle hytter og
rom er fulle, kan det settes opp sovesal og/eller lavvoer.

Boalternativer
Det finnes flere boalternativer i og rundt Grimsbu. Sjekk
www.folldalsportalen.no

Velkommen på samling!
Sportskomiteen NSHK
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Siste nytt om NM  
TKS har inngått avtale med Hamar Trekkhundklubb om NM
Slede 2011. NM arrangeres over 2 helger for å gi muligheter
for å kvalifisere seg til VM i flere klasser. Det blir ikke egne
klasser for NB, men SH blir ”merket” så uttak kan foretas. 

29. og 30. januar 2011: 4-sp og 8-sp sprint, og 6-sp og åpen
klasse MD er kvalifiseringsløp for VM. I tillegg: 6-sp jr MD.

5. - 6. februar 2011: 4-sp jr, 6-sp og åpen klasse sprint er
kvalifiseringsløp for VM. I tillegg: 4-sp jr, 4-sp og 8-sp MD.

TKS-nytt i forbindelse med VM
TKS har vedtatt at uttaksløp til representasjonslag til VM i
sprint- og mellomdistanse blir:
• Sprint: Hamar Hundekjørerfestival, Nya Nordic Open og 

NM.
• Mellomdistanse: Hamar Hundekjørerfestival, Nya Nordic

Open, NM og Rørosløpet.  

NB.: TKS vil summere resultatene i henhold til TKS-KR 222 og
anmode arrangøren om å seede de 3 beste i hver klasse på
Hamar og de 2 beste i hver klasse i Holmenkollen. Dette ut i
fra en poengberegning der to av løpene teller med. TKS vil
søke om utvidet kvote for alle kjørere som ønsker det, men for-
utsetningen for at TKS melder deg på er at du har gjennomført
minst et av løpene over innenfor 125% av vinnertida og at VM-
arrangør har kapasitet. TKS har grunn til å tro at den utvi dede
kvoten er mindre i Holmenkollen en på Hamar.

Halloweenløpet 2010Halloweenløpet 2010
Søndag 31.10. var det duket for det

første samarbeidsløpet til Norsk Alas -
kan Malamute Klubb (NAMK) og Norsk
Siberian Husky Klubb (NSHK) på bar-
mark. Lokallaget Oslo og Akershus hos
NSHK og avdeling Oslo og Akershus
(NAMK) stod som arrangør. Løpet gikk
av stabelen i Aurskogs flotte skoger. På
forhånd var det spådd skikkelig skitvær
og vi var vel dig spente på oppmøtet…

Søndagen dukket imidlertid opp med
klarvær og masse folk. Det var mange
startende, samt noen handlere/tilskuere,
og nok folk til alle arbeidsoppgavene. June
Ellingsen (NSHK) tok i mot påmeldinger.
Hun holdt rede på alle deltakere, klasser,
heat etc og møtte alle med et smil. 

Løpet gikk som smurt! Først opp, opp,
opp og når du tenkte at nå må man da for
f… være framme så var det jaggu ei kneik
til… Der ble man godt mottatt av Ivar
Hordnes (tidtaker, NSHK), Frank Guldberg
(snusjef og altmuligmann, NSHK) og et par
hjelpere fra NAMK. Det trengtes. Spann og
sykler ble sluppet ut i samme heat – derfor
ble man stående en stund og vente på snu-

plassen før man fikk
kjøre ned igjen.
Mange ivrige bikk jer
og lette doninger er
ikke alltid en god
kombinasjon… Men
med all den gode
hjelpen var det null
prob lem. 

Deretter var det ned -
over, nedover, nedover
igjen før man møtte Johnny
Blingsdalen (NSHK) og Petter Ringerike
(NAMK) som var tidtakere i mål. Løpet ble
utfordrende for en del deltakere da mørket
kom litt brått på (faktisk en hel time tidligere
siden klok kene hadde blitt stilt natt til søn-
dag). Men alle kom seg helskin net igjen -
nom. 

I start/mål området hadde NAMK satt
opp en tønnegrill med gratis pølser til stor
glede for store og små. Stine Oppegaard
(NSHK) hadde bakt kaker og kokt kaffe, og
Petter Ringerike hadde sørget for deltaker-
premie til alle startende. Det var faktisk så
mange premier at alle fikk en ekstra premie
på trekning av startnummere. Godt job ba! 

Det var 25 star tende i
valgfrie klas ser for-
delt på 3 heat. Av
deltakende hun der
var det malamu ter,
siberians, samo je -
der og alaska hus -

kies. Det eneste som
manglet var grønlen -

dere. De får komme ster -
kere tilbake neste år.

Petter Ringerike, Johnny
Blingsdalen og undertegnede hadde de

innledende runder og planleggingen av
løpet. I tråd med handlingsplanen ønsket
styret å komme i gang med samarbeidet
med NAMK og Polar hundklubben (NP) om
felles løps arrangement. NP er dessverre
ikke like enkle å få med i planleggingsfasen
men de stiller gjerne opp på selve arrange-
mentet. 

Konklusjonen på dette løpet var at det
var særdeles vellykket. Morsomt å plan-
legge, arrangere og delta på. Håper vi får til
et fast halloweenløp hvert år. Dette kan
være en sped begynnelse…

Av Line Løw

 

✩✩✩ Ros!      ✩✩✩
Jeg vil gjerne gi en oppmerksomhet og stor takk til spe -

sielt Øystein Martinsen som tok tak i en sørgelig sak.
To voksne og 15 Siberian Husky-valper som sårt trengte

nytt hjem. Disse bodde under dårlige forhold og hadde
ingen god fremtid i vente, men da tok Øystein tak i dette og
med masse god hjelp fra hundevenner fikk denne saken en
lykkelig ende for alle hundene. Selvfølgelig lå det masse
jobb bak dette, henting av valper, foring, timer i telefonen
og annonser. Jeg er så glad for at det finnes gode men -

nesker slik som her. Det gjør en forskjell i hverdagen.
Mange mennesker var involvert og engasjert i denne
saken, så for å ikke glemme noen skriver jeg ikke opp alle
navnene. Men dere vet hvem dere er og dere gjorde en
god jobb. Tusen Takk!

Ønsker alle som endte opp med hund fra denne saken
lykke til og håper dere får en flott venn for livet.

Varme klemmer fra Camilla Kerler

Publisert: 14.12.2010
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Bilder fra Halloweenløpet 2010 på Mangen i Aurskog
Foto: Anne Spangen

Til høyre: 
Johanne Sundby

Under:
Tone Hansen og Runar Simonsen

Over:
Line Løw

Til venstre:
Line Løw, Nina Iverssøn og Tone Hansen

På grunn av at det var ganske mørkt da
løpet startet var det vanskelig å få tatt gode
bilder.
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Gj. Snitt
Løpstid Diff. Løpstid Diff. Løpstid Diff. Hastighet

Vognløp 7km 8-spann SH
1 Johanne Sundby 09:41 00:21 07:45 00:16 17:26 00:00 24,1

1 Erik Greger 09:57 00:37 07:29 00:00 17:26 00:00 24,1

3 Rikke Bergendahl 09:20 00:00 08:08 00:39 17:28 00:02 24,0
4 Line Løw 12:56 03:36 09:49 02:20 22:45 05:19 18,5

Gj. Snitt
Løpstid Diff. Løpstid Diff. Løpstid Diff. Hastighet

Vognløp 7km 6-spann SH
1 Raymond Wollan 11:21 00:00 08:44 00:00 20:05 00:00 20,9
2 Svein Dufseth 14:43 03:22 10:04 01:20 24:47 04:42 16,9

Gj. Snitt
Løpstid Diff. Løpstid Diff. Løpstid Diff. Hastighet

Vognløp 7km 4-spann SH
1 Tone Hansen 09:36 00:00 08:32 01:01 18:08 23,2

2 Fred Johansen 11:31 01:55 08:53 00:21 20:24 20:24 20,6
3 Anne Spangen 15:01 05:25 10:22 01:50 25:23 25:23 16,5

Gj. Snitt
Løpstid Diff. Løpstid Diff. Løpstid Diff. Hastighet

Sparkesykkel 7km 2-spann SH
1 Karl Martin Furre 14:23 00:00 12:20 00:00 26:43 00:00 15,7

Gj. Snitt
Løpstid Diff. Løpstid Diff. Løpstid Diff. Hastighet

Sykkel 7km 1-spann SH
1 Runar Simonsen 11:49 00:00 12:31 00:00 24:20 17,3

Fredag Lørdag SammenlagtPlass 
nr Navn

Sammenlagt

Sammenlagt

UT Tilbake

UT Tilbake

Sammenlagt

Sammenlagt

UT Tilbake

UT Tilbake

Plass 
nr Navn

Plass 
nr Navn

Plass 
nr Navn

Plass 
nr Navn

    

Gj. Snitt
Løpstid Diff. Løpstid Diff. Løpstid Diff. Hastighet

Vognløp 7km 4-spann AH
1 Magnus Langelid 09:32 00:00 07:31 00:00 17:03 24,6
2 Janne Thorn 14:48 00:00 12:47 00:00 27:35 10:32 15,2

Gj. Snitt
Løpstid Diff. Løpstid Diff. Løpstid Diff. Hastighet

Vognløp 7km 3-spann MA
1 Anette Sæther 33:21 00:00 20:26 00:00 53:47 00:00 7,8

Gj. Snitt
Løpstid Diff. Løpstid Diff. Løpstid Diff. Hastighet

Sykkel 7km 2-spann MA
1 Anita Skagen 12:33 00:20 09:51 00:00 22:24 00:00 18,8

2 Hans Trygve Uleseth 12:13 00:00 10:26 00:35 22:39 00:15 18,5

3 Tore Fjeld 16:22 04:09 13:16 03:25 29:38 07:14 14,2
4 Stein Ove Rosseland 15:39 03:26 15:59 06:08 31:38 09:14 13,3

Gj. Snitt
Løpstid Diff. Løpstid Diff. Løpstid Diff. Hastighet

Sykkel 7km 1-spann MA
1 Jan Sæther 12:30 00:12 09:13 00:33 21:43 00:00 19,3

2 Lars Gratum 12:18 00:00 09:53 01:13 22:11 00:28 18,9

3 Ørn Borgen 14:18 02:00 08:40 00:00 22:58 01:15 18,3
4 Roy Larsen 12:50 00:32 11:10 02:30 24:00 02:17 17,5

Plass 
nr Navn

UT

SammenlagtUT Tilbake

Tilbake Sammenlagt

Plass 
nr Navn

UT Tilbake Sammenlagt

Plass 
nr Navn

Plass 
nr Navn

UT Tilbake Sammenlagt

    

Gj. Snitt
Løpstid Diff. Løpstid Diff. Løpstid Diff. Hastighet

Sparkesykkel 7km 1-spann MA
1 Cecilie Bjerke 25:13 00:00 17:01 00:00 42:14 00:00 9,9

Gj. Snitt
Løpstid Diff. Løpstid Diff. Løpstid Diff. Hastighet

Sykkel 7km 1-spann samojed
1 Anne Sofie Mørland 10:06 00:00 09:44 00:00 19:50 00:00 21,2
2 Lajla Mørland 13:47 03:41 10:48 01:04 24:35 04:45 17,1

Plass 
nr Navn

UT Tilbake Sammenlagt

Plass 
nr Navn

UT Tilbake Sammenlagt

        

Resultater Aurskog barmark 31. okt 2010



13Huskybladet

DOGS4ALL 2010

Til høyre:
Primus motor for standen, Stine Oppegaard

Under:
Line Løw og Honning

Foto fra NSHKs stand: 
Kathinka Øygarden

Martine Oppe -
gaard Jakobsen
og Oda Ingstad 
i ”hundegården”
sammen med
Molinka, Najak 
og Alasuq
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For andre gang valgte Norsk Siberian
Husky Klubb å ha stand på Norsk Kennel
Klubs nye hundelivsmesse på Lillestrøm

DOGS4ALL er Norges største hundear-
rangement, som også arrangerer Norsk
Kennel Klub Nordisk Vinnerutstilling.
DOGS4ALL besto av utstyrsmesser, rase-
torg hvor NSHK hadde egen stand, rase-
parade hvor vi deltok både lørdag og søn-
dag, show, oppvisninger, foredrag, nye og
spennende aktiviteter for hele familien.
Både lørdag og søndag hadde Norsk
Kennel Klub Nordiske finaleshow.

Nærmere 60 raseklubber var representert
på rasetorget. I år hadde vi doblet størrel -
sen på standen til Huskyklubben, og kunne
boltre oss på 16 m2. Vi fikk plass til en liten

hundegård, slede og en trehjuling. I tillegg
hadde disken plass til å stille ut flere av
klubbens effekter og årets nye kalender.
Seler og liner ble hengt opp til utstilling på
veggene.

Det var gjenbruk av fjorårets plakater som
ble laget av Tora Kleven og Viggo Jør -
gensen, og med hjelp fra Rikke Bergendahl
og Arkan trykkeri utvidet vi samlingen med
ytterligere 3 plakater. Takket være Rikke og
Oda Ingstad og en 19” TV fikk vi også i år
vist bilder og filmklipp av våre hunder i
aksjon, både som trekkhunder og familie-
hunder.

Klubben deltok i år på raseparaden både
lørdag og søndag, med henholdsvis Line
Løw og Petruscka, Anita H. Engebakken

med Denali, Oda Ingstad med Molinka og
Andrea og Martine O. Jakobsen med tre-
hjuling og Najak og Alasuq på lørdagen, og
søndag stilte igjen Oda, Andrea og Martine
opp med de samme hundene, i tillegg til
Johanne Sundby med Sapian og Tana.

Innimellom vaktene på standen, ble det tid
til å besøke andre stander, og motta
smaksprøver på hundemat, innkjøp av
hundetepper, utvidet samlingen av varme
jakker og støvler og fulgt med på utstillings-
ringene. Vi savnet imidlertid flere stander
med utstyr for brukshunden Siberian
Husky. Basert på interessen vi fikk på sle -
den, trehjulingen  og selene på standen,
mener vi det absolutt kunne vært et market
for enkelte av utstyrsbutikkene på
DOGS4ALL.

I følge NKK var det i år 14.600 besøkende
på messen, noe som var en nedgang fra
fjoråret. Vi som sto på standen følte også at
det var litt færre besøkende i år, selv om vi
fikk veldig mange hyggelige huskyinteres -
serte folk innom vår stand. Det skulle ikke
forundre oss om vi snart kommer til å se
både nye hunder og eiere på våre samlin -
ger og som medlemmer av klubben.

Stor takk til alle som hjalp til på standen:
Oda og Elin Ingstad, Line Løw, Ivar
Hordnes, Kathinka Øygarden, Anita H.
Engebakken, Inger Kari Buskerud, Andrea
og Martine Oppegaard Jakobsen, Tone
Beate Hansen, Runar Golimo Simonsen,
Johanne Sundby, for ikke å glemme hun -
dene: Honning, Petruscka, Najak, Alasuq,
Monlinka, Sapian, Zappa, Denali, Tana og
Naledi.

På grunn av positive tilbakemeldinger fra
både besøkende og medlemmer vurderer
nå klubben å delta med ny stand på Vill-
marksmessen på Lillestrøm i april.

De som er interessert i å se flere bilder fra
standen kan finne dem ved å søke på
DOGS4ALL på klubbens forum (NING)

DOGS4ALL, Lillestrøm 27. - 28. november 2010
Tekst og foto: Stine Oppegaard

Over til venstre:
Klubbens stand med plakater og effekter.

Til venstre:
Line Løw og prater med besøkende.
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Rase-
paraden
på lørdag

Rase-
paraden
på søndag

Lørdag: 
Line Løw med Petruscka, Anita H. Engebakken
med Denali, Oda Ingstad med Molinka, og
Andrea og Martine O. Jakobsen med trehjuling
og Najak og Alasuq.

Søndag:
Oda Ingstad med Molinka, Andrea og Martine O.
Jakobsen med trehjuling og Najak og Alasuq,
og Johanne Sundby med Sapian og Tana.



Syningen 3. - 5. desember
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På hytta i Flå har det vært kaldt og
lite snø, men fra rapporter hørte vi at
det heller ikke var masse snø på Syn-
ingen. Vi pakket bilen og gledet oss til
å kom me opp. Kjøre hunder i flott natur
og så fram til å møte hyggelig husky-
folk.

Vi ankom fredag formiddag, da var kun
Trond Hansen og Petter Osøren til stede.
De hadde leid den lille hytten hele uken og
trent i området. Takk til alle, spesielt Tore
Hunskår og Kari Efjestad for oppkjøring av
løype. 

Pakket inn tingene og satte i gang to
suppekjeler. Slik at alle kunne få i seg varm
suppe ved ankomst eller etter en sledetur.
Noen dukket opp etter hvert, fra Florø,
Bergen, Oslo og andre deler av Norge.
Rikke Bergendahl og Ronny Sletner,
Johanne Sundby og co hadde pakket og
reist tidlig for å komme opp på Syningen
tidlig slik at de fikk en sledetur i dagslys,
men den gang ei, de var så uheldige å mis -
te hjul på hundehengeren begge to. Rikke
lærte seg å ikke stole på elektrisk mutter-
trekker… 

Vel vel, de fleste kom seg på Syningen
innen fredagen var omme. Sosialt og kose-
lig hadde vi det på kvelden. Savnet selv-
følgelig noen personer som var meldt på.
Men det kommer flere samlinger.

Lørdagen da vi våknet var det stille på
alle hundene på samlingen. De lå nok og

lata seg i senga si. Noen kjørte ut med stort
spann og noen med litt mindre spann.
Været var helt knall, med grei temperatur
og sola tittet fram. Nå hadde de siste over-
nattende gjester kommet fram. 

Lille Nora gledet seg til tur med vovene.
Alle bikkjene spent fast og Nora i sleden
sammen med mamma på reinsdyrskinn og

pappa som sjåfør. Det tok ikke lang
tid før lille jenta koset seg i
drømmeland i sleden. Flott tur med
humple humple. Slik blir det på my -
rene når det ikke er nok snø. Alle
hundene inklusiv valpene fikk seg

en tur på lørdag. Fikk også lånt bort hun der
til Per-Arild Hansen med familie. Og slede
til sledeløse bergensere. Dagens gode
gjerning! 

Dagen forsatte inne for min del da Nora
var opptatt med å se på dvd, Drømmeha -
gen. Utrolig hvordan slike barnesanger
setter seg på hjernen. Litt slitsomt synes
jeg. Kenneth Monsen med sine to søte
barn kom på besøk. Det var koselig synes
de andre barna. 

Så startet kjøkkenkompaniet med maten.
Dagens rett, pasta med salat og brød.
Gode hjelpere ”mannfolka” satte sammen

Syningen 3. - 5. desember
Tekst og foto: Lars Kristian Günther og Camilla Kerler

Nora og Camilla i sleden. Finnemarkas Varg fryser på potene, like greit å ha de opp i været.

Flott vær, kennel Nairebis hundespann.



bordene slik at alle fikk plass og aften ble
koselig. God mat, hyggelig prat og noe
godt å drikke liker vi hundefolk veldig godt.
Litt opprydding, mer skravling, mer godt å
drikke, ut å stelle hundene, inn for mer
skravling så i seng, noen tidligere enn
andre.

Søndagen. 
De fleste stod tidlig opp for å få seg en tur

før hjemreise. Vi slappet kun av, pakket litt.
Deilig å ikke stresse så veldig for å komme
hjem. Hjem til et hus som har stått tomt
over 14 dager, sikkert kaldt og et tonn med
klesvask og opprydding. Det ble ingen tur
på oss og hundene da de fikk rift i noen
poter. Trent ganske mye den siste tiden,
greit de får hviledag. Innen klokka hadde
nådd 14.00 var de fleste dratt eller på god
vei til å reise. 

Spiste opp pastarester som var laget i
langform. Etter vi fikk gitt starthjelp til
Johnny Blingsdalen, og han da tauet i gang
Svein Dufseth, satte vi snuta hjemover.

Vi vil takk alle for en trivelig helg! Gleder
oss allerede til neste år.

Klemmer fra Kennel Nairebis
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Over til høyre:
Flott vær, kennel Nairebis hundespann.

Til høyre:
Atle Eikevik sine hunder.

Under:
Elisa og Melissa fra Nederland.

Under til høyre:
Studering av kart
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Vinterklær i fleng

Lørdagens middag

Mannfolka tar i et tak Kjøkkenkompaniet
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Småplukk
Å komme seg til Syningen:

Det var kaldt. Derfor kom noen av de
med polarhun der ikke til Syningen.
Svein D, Johnny, Lars og en del andre
frostsikre kom og kjørte hunder. Sun -
niva skulle komme hvis Kari og barna
kom, og Kari skulle komme om Sun -
niva og barna kom. Ingen av dem kom.
Vestlendingene kom. Linda og Odd
kom ikke, for de hadde mer snø hjem -
me. Utlendingene kom selv om de aldri
hadde sett snø før. Eller kanskje
nettopp derfor.

To andre damer kom til tross for

forvik linger på hjul: Å hjul med din
glede. Rikke mistet sine nye hjul på
henger men fikk skrudd på nytt hjul og
kom likevel

Johanne mistet hjul på hengeren,
midt i Oslo i rushtida, og kjørte til fjellet
med alle ti bikkjene inni bilen og sle -
dene hengende mer eller mindre på
siden. Bedre ble det ikke hjem igjen, da
fikk bikkjene løpetid. Hengern står på
brannstasjonen.

Anka kom ikke fordi de - til tross for
frosten - eller kanskje på grunn av den
- hadde flom hjemme.

Anders flippa helt ut, han fikk nemlig

betennelse i flippen (øret, da).
Kari måtte være hjemme og sy

anorakker så vi ikke skulle fryse.
Kenneth kom bare en dag fordi kona

skulle ta eksamen. Så han tok med
barna og lot bikkjene være hjemme.

Stine kom med mann, barn, henger,
bil, hunder og blader, og ble tatt ut i
politikontroll på vei ned og meldte
straks fra til alle som var igjen, som da
tok en runde til på slede mens de ven -
tet på at onkel politi skulle fryse seg
vekk.

Spaltene Småplukk, Lesehusky og My Favorite Things... redigeres av Johanne Sundby. Har du stoff
til disse spaltene, ta kontakt med Johanne. 
Mail: johanne.sundby@medisin.uio.no eller tlf: 905 58 704

To flotte hundeportrett fra Syningen.
Foto: Rikke Bergendahl
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Årets høstsamling på snø, var vår
andre samling noensinne. Etter at vi
var på sam lingen på Åstjern, var vi
sikre i vår sak, - dette må vi være med
på flere ganger!

Fredagen begynte med vekking kl 06:00,
fortsatte med siste sjekk at alt var pakket,
Tezzie ble levert hos Toril sine foreldre,
 - med bruksanvisning pga skadet labb, før
vi satt kursen østover mot en helg fylt med
hund, fantastiske mennesker, nye opple -
velser og mengder med nyttig informasjon.

Turen over fjellet gikk greit, selv om veien
over Hardangervidden var dekket med snø
og is. Det ble matpause på Geilo, før vi
igjen kjørte videre mot samlingen vi hadde
gledet oss til i lang tid.

Etter litt veiforklaring pr tlf, var vi framme.
I hytten var Camilla i full gang med mat-

laging og peisfyring, så etter at soveplas -
sene var funnet og bagasjen bært inn,
plasserte Geir hundene våre ute, mens
Toril ble med på kjøkkentjenesten.

Utover kvelden dukket det opp flere og
flere glade mennesker og hyggelige hun -
der. Vi fikk historier om tilhengerhavari med
hjelpsomme brannmenn, og vi fikk høre om
tidligere sledeturer med diverse komplika-
sjoner. Alt fortalt med en god dose humor.
Vi merket fort at det var duket for en meget
hyggelig helg!

Geir fikk seg sin første sledetur denne
helgen. Vi kjørte sammen med Mel
Andrews og Nigel Garner, som vi kjøpte
Thunder fra i mars. Mel ledet an, Geir lå i
midten med en av Mel’s hunder i sitt spann,
og bakerst kom Nigel med Toril i sleden.
Det ble mange passeringer av andre
spann, en kjempegod trening for både
nybegynnerer og erfarne.

Dette var også Toril sin første sledetur,
og innvielsen var en meget humpete opp-
levelse…… Det var ikke all verden med
snø, så løypene hadde innslag av gress-
tuster og is, men det gjorde det hele bare
mer spennende for oss som er nye i gamet.
Gangsperren er så vidt begynt å gi seg i
skrivende stund!

Lørdagen ble mye kjøring av hund i et
nydelig vær. Temperaturen var noe høyere
enn fredagen, da vi var godt under 20 blå,
noe som kan skremme enhver bergenser!
Bergenser-hundene derimot, viste at det er
dette de er laget for! De lå ute på kjetting,
akkurat som alle de andre, og de storkoste
seg i kulden. Litt halm under rompa,og de
rullet seg sammen som små pelsballer.

Mens hundene var fornøyde ute, samlet
folk seg inne i varmen med god mat og
drikke. Det ble laget pasta og man kunne
velge kjøttdeig eller svinekjøtt til. I tillegg til
en lekker salat og brød. Det lå noen gode

timers arbeid bak denne maten, hvor
omtrent alle var innom kjøkkenet for å gi de
ivrigste en hånd. Mannfolkene ble satt til å
lage langbord, og resultatet av samarbei det
ble supert!

Etter maten samlet de fleste seg i stuen
igjen, og praten gikk. Om hund, trening,
naboer, hvor hadde turen gått i dag, hvor
langt hadde man kjørt, og selvfølgelig en
hel masse historier med meget høy under-
holdningsverdi! Barna og ungdommene
spilte kort og fikk låne pc med internett.
Noen var ute en tur med spannet igjen i
løpet av kvelden, alle gjorde rett og slett det
de selv ville. Geir fikk omvisning av “alle”
som hadde hunder til salgs, da de hørte
han muligens trengte en til…. Det baller fort
på seg, men det ble ikke flere denne gan -
gen.

Vi hadde en opptelling av folk og fe utpå
kvelden. Ikke alle var enige med seg selv
og eventuelt hverandre om hvor mange
hunder de hadde, men vi endte til slutt på

193 hunder. Søndag morgen da alle hun -
dene var kommet ut på kjettingene sine
igjen, kom siste oppdatering….. 194 hun -
der. Håper alle 41 personene som var med
er kommet til rette etter helgen!

Mange dro ut på tur søndagen, men oss
langveisfarende måtte pent pakke oss i
bilen, og vende snuten hjemover. Vi tok en
snarvei (les:omvei) så vi fikk sett hvor vi
kanskje en dag kan kjøre sledetur i fjellet,
- ja, sånn siden det plutselig ble til at vi
hadde en slede med oss hjem og…..

Turen over fjellet var vel det man kan
kalle interessant…. En del glatte veier, og
en sjåfør som begynte å bli sliten etter
helgens sprell, gjorde at det tok tid. Men vi
kom helskinnet hjem, og det er det som tel -
ler.

Tusen tusen takk for en fantastisk opp-
levelse til alle som var med på Syningen! Vi
snakkes på Grimsbu, - der vi plutselig
bestilte hytte midt i en samtale på Synin -
gen! Samlinger er blitt en nødvendighet!

Et eventyr for nyfrelste bergensere:

Syningen 2010
Tekst og foto: Toril og Geir Johansen Se også bilder  fra samlingen på sidene 37 og siste side. 

Stemningsfullt å se ut i mørket på Syningen.
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Informasjon fra lokallaget for Hamar og Omland

Tretopphytta på Danseråsen 3. november.
Foto: Anne Guri Moum

Tretopphyttetur i lokallaget

Turen i november hadde vi i en av
tretopphyttene i Veldre allmen ning.
Jan Frydenlund, som har vært med
og bygget disse hyttene, hjalp oss
med å få låne hytta denne kvelden. 

Det regnet og var ruskete ute så
det ble ikke mye mosjon med hund
ute, men mest kos inne i hytta. Trive-
lig kveld og en stor takk til Jan for at
han hjelp oss med lån av hytta.

Håper på en ny tur i april.

Ønsker alle et 
Godt Nytt År!

Hilsen Birgit

➪
Over fra venstre: 
Mai Tove Elvsveen, Rita Karppinen, Frank Schmidt, Tora Kleven og Viggo Jørgensen

Til høyre: 
Jan Frydenlund som har vært med på å snekre hytta. ”Stigen” opp til hemsen er tømmer -
stokken til høyre med innskårne trinn. Det var mange snedige løsninger å se i den lille hytta.

Foto: Birgit og Sigmund  Alhaug
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Rita Karppinen lager mat i ”kjøkkenavdelingen”
Foto: Birgit og Sigmund Alhaug

F. v.: Birgit Alhaug, Mai Tove Elvsveen og Anne Guri Moum

Gløggsamling
hos familien
Alhaug 
1. desember

Som vanlig samlet 
lokallag Hamar og
Omland seg til trivelig
gløggsamling hos 
familien Alhaug.

F.v.: Mai Tove Elv -
sveen, Sigmund
Alhaug, Jan Fryden-
lund, Tora Kleven,
Viggo Jørgen sen, 
Svein Erik Teslo, 
Anne Guri Moum 
og Kjetil Hauklien.

Under f.v.: Tom Erik
Fjellhaug, Gro Teslo,
Åse Berit Fjellhaug,
Heidi Foss og Mai
Tove Elvsveen.

Til venstre:
Ungdommene
samlet seg
foran TV-en.

F.v.: Viktoria
Hellem-Hansen,
Sunniva og
Torunn Fjell-
haug, og 
Andrine og
Gitte Alhaug.

Foto: 

Birgit Alhaug
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Stikker hunden hjemmefra er sjansen
ganske stor for at den vender tilbake, og
det er lettere for eieren å få lett etter den i
nærområdet. For dem som har kennel med
mange uteboende hunder, er det en fordel
om hundene er litt vant med å være innen-
dørs. Kommer de løs ved et uhell vil de
nesten alltid søke mot huset for å komme
inn å få litt kos eller godbiter.

Men det skjer ofte at hunder som nylig er
solgt/omplassert eller er på hytte/jakt/
hundeaktiviteter langt hjemmefra, forsvin -
ner. Der ligger den mest utfordrende situa-
sjonen.

Min erfaring er primært med trekkhunder.
Disse omplasseres/selges/lånes bort i
voksen alder, kanskje hyppigere enn andre
hunder. De kommer ofte fra større hunde-
hold og er kanskje derfor litt mindre sosiali-
serte enn en familiehund. I tillegg ligger
skyhet i genene hos mange huskier.

Når disse er på rømmen blir de skrem -
mende raskt skye og utilgjengelige.
Dette skjer dog også med hunder av andre
typer, men da tar det lengre tid dvs endel
dager. Forvandlingen fra en normalt so -
sial hund til en som er sky og nesten
umulig å fange kan ta så lite som et døgn
hos en husky/polarhund. Denne modusen
de kommer inn i er en selvbeskyttelsesmo-
dus som sier dem de skal passe seg for
farer og alle mennesker blir fare. Når det
har gått en tid kan de til og med være
uvillige til å komme til eieren. Man når ikke
gjennom *skallet* de befinner seg bak. En
fordel med trekkhunder på rømmen, er at
de oftest er vant til å gå i høyre veikant, og
derfor er litt mer skånet fra å bli påkjørt.

En litt reservert hund som har rømt/
kommet løs/vekk er det størst sjanse for å
få tak i det første døgnet - da holder de
seg gjerne i området de forsvant fra, og de
er ikke blitt skye enda. Men så begynner de
å vandre, ofte usystematisk. Er nok langt
fra alle som er Lassier med kompasset mot
heimen. Så viktig å komme raskt igang
med etterlysninger og leting.

Er hunden lånt eller nettopp kjøpt og du
merker den ikke responderer om du kom -
mer over den under letingen, ring perso -
nen den er mest knyttet til med EN
gang!!! Om denne har mulighet til å
bidra med leting. For all del IKKE vent!

Selv har jeg erfart at de som har mistet
hunden venter for lenge med å kontakte tid-
ligere eier. Er hunden lånt tenker man at

man må PRØVE å få tak i dem isteden for
å ringe og tilkjennegi uhellet med en gang.
Kanskje slipper man å fortelle om tabben
om man finner hunden… Dette har skjedd
alle 3 gangene folk har mistet mine hunder.

Er hunden gått inn i *skyhetsmoduset*
kan antaglig verken politi, Falken eller ny
eier fange den OM man treffer på den.

Blant trekkhunder skjer det ofte at de
rømmer når de nylig har kommet til et nytt
hjem. Hunder som aldri har klatret før, gjør
det plutselig nå. Man *glipper* en sky hund
i spannsituasjon.

Så mine råd er:
- Får man en ny hund på kennelen, ha den
i klatresikker gård, eller på kjetting med
inngjerding rundt uansett om den ikke har
klatret før. Vent litt med å sette hunden i
spann før den er komfortabel med sitt nye
hjem om den er litt reservert av gemytt.

Mht vanlige hushunder, pass på som en
smed de første par ukene og forsikre deg
om at hunden ikke slippes eller kommer løs
før den er helt fortrolig med deg/sitt nye
hjem.

En ny hund MÅ rett og slett IKKE MIS -
TES, spesiellt ikke om den er reservert av
gemytt.

Har man kjøpt en hund og bor så langt
unna at tidligere eier ikke har mulighet til å
hjelpe med letingen, og hunden er sky i
utgangspunktet er det stor fare for at å
skyte den er eneste løsning.

Man kan evnt prøve viltnemnda for lån av
gaupefelle eller lignende om hunden holder
seg i et bestemt område og man kan prøve
å lokke den med mat.

Folk tenker ofte tanken: bedøvelsespil,
- dette er nok ikke så lett å få til i praksis, da
det er få veterinærer som har kompetanse
på dette.

Generellt er det lurt å ha halsbånd med tlf
nr til eier på. Da kan man spare seg for
hentegebyr hos f eks Falken, om hunden
ikke er sky og er fanget av noen (som jo
ikke har chipscanner)

- er uhellet ute, så finn med en gang ut
hvem som har *hundeoppsamlertjeneste/
hittehundkennel* dvs Falken, Viking etc
som frakter og oppstaller innkomne hitte-
hunder på oppdrag fra politiet. (Ideellt sett
bør man ha lagret nummeret på mobilen til
de som har med det i området man bor.)
Ring disse med beskrivelse av hunden,
IKKE tro at det holder å ringe politiet.

Mulig de har kapasitet til å følge med på
mindre steder, men i storbyområder har
ikke politiet kapasitet overhode til å priori-
tere slikt. De noterer seg kanskje på loggen
hva slags hund som er mistet, men går det
f eks en lang tid uten at hunden er kommet
til rette, *forsvinner* den i systemet og
gjennfinnes bare om de søker på mistet
dato.

Selv ringte jeg nylig politiet da en liten
hund var på god vei ut på E6 ved Hvam
(sterkt trafikkert motorvei). Tror ikke han
noterte  hva det gjaldt en gang, sa bare at
de ikke hadde kapasitet og han håpet noen
forbarmet seg over den. Om eier hadde
ringt en time senere hadde vedkommende
antagelig ikke fått vite at hunden var
observert.

Er hunden savnet over lengre tid, ring på
nytt til politi, Falken/Viking, oppsamlings -
kenneler. Har hørt flere historier om dyr
som har stått lenge på kenneler, uten at
eier har fått beskjed selv om dyret er meldt
savnet. *Systemet* fungerer langt fra per-
fekt.

Chipmerking er viktig (men hjelper lite
FØR dyret er fanget), men politiet/Falken
leter som regel kun i Dyreidentitets register.
Har du byttet tlf nr etter hunden din ble
chippet, husk og oppdatere dette i Dyre -
identitets database!

Har hunden din en annen type chip (noe
mange trekkhunder har) er det ekstra viktig
og opplyse om dette og legge igjen tlf nr.

- lag lapper med bilde og beskrivelse
som man kan henge opp mens man er ute
og leter. Legg ut etterlysning på nettet, f
eks på nkk.no, dyrebar.no, Tapt/funnet
kjæledyr på Facebook

Ferske observasjoner er et MUST!!!
Dette kan ikke understrekes nok.

Ring lokale radiostasjoner, aviser, drosje-
sentraler, veterinærklinikker i området hun -
den ble borte etc om den første letingen
ikke gir uttelling. Slikt tar tid, kanskje kan du
få noen til å hjelpe deg med denne delen
mens man er ute og leter selv. Andre dyre-
eiere er ofte behjelpelige, da alle kan sette
seg inn i en slik fortvilet situasjon.

Uansett om de fleste kjører rundt og leter
overalt, vær klar over at å finne en bort-
kommen hund uten ferske observasjo -
ner er omtrent umulig. Det er i mange til-
feller bortkasta tid om man er helt uten
spor. Selv med relativt ferske observasjo -

Hund på rømmen
Av Rikke Bergendahl

Gjennom mange år med stort hundehold og aktivitet
i hundemiljø har jeg gjort meg noen tanker og erfa -
ringer omkring det å miste hunder. Dette er det
optimale mareritt for en hundeeier, å ikke vite hvor
dyret er/hvordan det har det, er det påkjørt, skadet,

stjålet, har det drept bufe, hvor stresset og ulykkelig
må det ikke være... Kanskje må man på jobb så man
har ikke mulighet til å lete så mye og så lenge som
man ønsker…
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ner er det vanskelig - hunder kan bevege
seg kjapt over store områder. Det er virke-
lig nål i en høystakk. De kan være hvor-
somhelst!!! Om man kjører rundt og
roper i et område er det lurt å kjøre til-
bake samme sted etter en stund i tilfelle
hunden har hørt ropingen og kommer
etter at man har passert.

Sist en av mine hunder ble mistet fikk vi
en observasjon som var 3 minutter fersk.
Da vi kom dit var det gått 25 min. Vi ropte
og lette i dette området uten hell. En ny tlf
om observasjon kom ganske kjapt og
hunden ble påtruffet, mange km unna der vi
lette etter den første ferske observasjo -
nen….

- Ha med en hund i lang line på letin -
gen! Aller helst en hund som rømlingen
kjenner, eller en tispe med løpetid om det
er en hanhund. De kan søke mot artsfren -
der slik at man kan få tatt tak i dem, selv om
de er redd mennesker.

Ha med godbiter/mat som du vet hunden
er ekstra glad i.

-Vær klar over at BIL er en ting mange
hunder kjenner veldig igjen (iallfall de
som er vant til å reise på trening eller tur i
bil) og responderer på. Let med den bilen
hunden er vant til å reise på tur med. Smell

i bildører, tut og rop mens man kjører
rundt. Har selv opplevd å finne en sosial
hund som hadde vært på rømmen i en uke
og så ville den overhode ikke komme til
meg da jeg endelig fant henne. Tok halen
mellom bena og stakk når jeg nærmet meg.
Men når jeg åpnet bakluka på bilen, da
kom hun. Hoppet inn når jeg stod et stykke
unna bilen, jeg dro henne ut igjen for å ta
av selen, hun klynket en gang og VIPS var
hun ute av skyhetsmoduset og ble seg
selv...

Har og hørt om andre tilfeller der skye
rømlinger har hoppet inn i bilen. Så har
man nærkontakt, men hunden ikke vil
komme, lukk bildører opp og igjen, gi kom-
mandoen man bruker si når den skal inn i
bil, og gå unna bilen med døra oppe og
vent.

Har hunden kommet vekk på en plass
man trener til vanlig, legg igjen en jakke,
teppe e l på et sted der f eks bilen bruker å
stå parkert. Ofte vender hunder tilbake til
der de forsvant fra.

Gå turer med kjente hunder i område der
hunden evnt er observert, få disse til å
gjøre fra seg og legg et *spor* til et sted
med mat eller en parkeringsplass hunden
er kjent eller lignende.

Når man endelig kommer på nært hold
av en rømling, kan det hende man må
bruke list og hundpsykologi for å få lokket
den nærme nok til å få tak i den.

Det er her en annen hund i lang line gjør
det mye enklere da den kan få nærkontakt
noen meter fra deg (som er skummel) og
så kan man *hale* dem inn sammen.

- Til deg som ser en hund som vandrer
alene, ta deg bryet med å ringe politiet
(selv om disse ikke alltid er interessert)
eller Viking/Falken. Kanskje kan nettopp
din observasjon gjøre at eieren finner
hunden.

Dette var noen tips iallfall, veldig mange
dyr kommer til rette, selv etter lengre tid så
man skal ikke gi opp håpet. Det kan bli
mange bomturer, folk ser et bilde av en
hund og synes alle *ligner*.

Men plutselig en dag har man kanskje
hellet med seg, sjelden er gleden større
enn da man ser et kjent hundefjes (eller
ikke bare ser men helst kan holde tak i
halsbåndet) man har lett etter og bekymret
seg for i kanskje mange dager…

Lykke til!

VM langdistanse Femundløpet 2011
Påmeldte renrasede polarhundspann pr 13.12.2010
F600 2011

Snr .Navn ....................................Land..............Rase......Kl
2 ...Marius Moholdt ....................Norge ............SH .........NB

21 ...Tore Hunskår .......................Norge ............SH .........NB
24 ...Trond Hansen ......................Norge ............SH .........NB
38 ...Nisse Uppström ...................Sverige ..........SH .........NB
54 ...Karsten Grönås....................Norge ............SH .........NB
61 ...Jana Henychova..................Tsjekkia .........SH .........NB
65 ...Cato Lunde ..........................Norge ............SH .........NB

F400 2011

Snr .Navn ....................................Land..............Rase......Kl
1 ...Daniel Bulens.......................Belgia ............SH .........NB
6 ...Christer Afséer .....................Sverige ..........AM.........NB

14 ...Malin Sundin ........................Sverige ..........SH .........NB
18 ...Lars Kristian Günther...........Norge ............SH .........
32 ...Per Nylen .............................Sverige ..........SH .........NB
34 ...Kim Dulk ..............................Sverige ..........SH .........NB
36 ...Keijo Korpela .......................Finland ..........SH .........NB
40 ...Sigmund Alhaug...................Norge ............SH .........NB
43 ...Gøran Halvorsen .................Norge ............AM.........NB
47 ...Pascal Rebord .....................Sveits ............SH .........NB
56 ...Johanne Sundby..................Norge ............SH .........

64 ...Agneta Nilsson Hörnlund.....Sverige ..........SH .........NB
67 ...Ulf Hope...............................Norge ............SH .........
68 ...Mel Andrews ........................Storbritannia..SH .........NB
77 ...Pierre-Antoine Héritier .........Sveits ............SH .........
80 ...Freddy Kampenes ...............Norge ............AM/GRL NB
81 ...Isabelle Travadon ................Frankrike .......SH .........NB
82 ...Patrick Junod.......................Sveits ............SH .........NB
85 ...Jo Inge Fuglesteg ................Norge ............AM.........NB
88 ...Catherine Mathis-Fontaine ..Frankrike .......SH .........NB
96 ...Lars Fredrik Christensen .....Norge ............AM.........NB
102 .Beate Jähning......................Tyskland ........SH .........
111 ..Odd Lund.............................Norge ............GRL.......NB
113..Mette Ånes...........................Norge ............GRL.......NB
119..Tommi Marjamäki.................Finland ..........SH .........NB
126 .Sandrine Muffat-Meridol ......Frankrike .......SH .........NB

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 76 påmeldte på F600 er det 7 SH-spann (9 % reg polar).
Av 126 påmeldte på F400 er det 19 med SH, 4 AM, 2 GRL og
1 AM/GRL (21 % med registrerte polarhunder).
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Passering av andre spann
Av Johanne Sundby, etter private råd og 
disku sjoner med Karen Yeargain, USA, 
SH-kjører og hundekjenner
Passeringer av andre spann er
alltid en utfordring, spesielt på
løp der sekundene og minuttene
teller. Av og til går det helt greit,
og av og til blir det tull. Spann
kan gå inn i hverandre, vegre seg
for passering, ville hilse på de
hundene de passerer, eller for-
søke å pare seg med hunder hos
hverandre, stoppe opp etter å
passere for å slappe av og 
”p…e litt” eller vise aggresjon,
enten ved å snappe eller bjeffe,
eller i verste fall bite andre
bikkjer.

De fleste er mer redd for passering front
mot front, men også det å bli passert eller
pas sere bakfra kan være en kunst. Noen
spann kan dette svært godt og har gode
ledere som tar komman doene. Men med
hånden på hjertet: de fleste av oss har opp-
levd krøkkete passeringer enten det er vårt
eget eller andre spann som ikke gjør det
riktig. Spann ”kan” jo ikke dette intuitivt, så
det er en av de mange tingene som må
læres. Det læres da også best gjennom
erfaring i spo ret.

Når en eller flere hunder i et spann vegrer
seg for passering av andre spann, spesielt
ledere, kan det ha mange årsaker. Noen
ganger er de skremt av en uheldige opple -
velse, noen ganger er de bare generelt
fryktsomme, og noen ganger vil de ikke gå
ut av sporet. Hunder som er skadet eller
har vondt kan også vegre seg. Noen bikkjer
er mentalt mer robuste enn andre, og bryr
seg mindre om andre hunder, mens noen
er vaktsomme. Hunder som er veldig
skeptiske til passering egner seg neppe til
å være lederbikkjer. Det er forskjell på
spann og hunder som fra starten av har
passeringsproblemer og de som av en eller
annen grunn utvikler det over tid. Men løs-
ningen kan være den samme

Poenget med å lære bikkjer å passere er at
det er en form for læring som ikke nød-
vendigvis kommer inn under ”kondisjons-
trening”. Karen foreslår at man faktisk lærer
bikkjer passering tidlig i sesongen, innimel -
lom kondisjons- og fartstrening. Noen
hundekjørere legger inn egne kommandoer
for passering og vil at slike passeringer skal
skje fort. De gir ofte fartskommando hver
gang de skal passere bakfra, og fortsetter
farten lenge etter at det andre spannet er

lagt bak seg. Å kjøre med et annet spann
hakk i hel er det også mange hunder som
ikke liker. Men å kjøre bak et annet spann
med litt høyere fart er motiverende. Derfor
bør to som kjører sammen bli enige om en
”komfortavstand” – ofte omkring en spann-
lengde, slik kravet er på løp. 

For noen hunder kan noen ukjente bikkjer
trigge en ”fare” respons, det vil si at de blir
på vakt og vil evt. si fra, bjeffe, snappe eller
yppe seg. Slik respons er vanlig når det f.
eks er løpske tisper i nærheten. Det er
mange som kjører med løpske tisper i
spannet, men man kan da ikke helt gardere
seg mot passeringsproblemer fra andre
spann. Noen hanhunder er så hormonstyrt
at de ikke klarer å la være å snuse, evt.
hoppe, på løpske tisper. 

Men passering kan øves inn. Slik kan
det gjøres:

Del en. Avtal med en venn. Del spannet
opp i to små spann. Sett den(de) usikre
bikkjene bakerst i spannet, og bruk en i led
som ikke er så redd. Dra et sted der dere
kan øve uforstyrret, og sporet ikke er for
smalt. Start med å la det ene teamet ta
igjen det andre teamet bakfra. La span -
nene gå i moderat tempo, i trav. Etter hvert
som den redde bikkja er på høyde med de
andre hundene i “wheel” så hold den posi-
sjonen noen minutter (side om side) inntil
du ser at han ikke utagerer. Så flytt teamet
litt forover ved siden av det andre teamet
mens dere holder farten. Den redde hun -
den skal altså trave i gang, ved siden av
det andre spannet. Fortsett slik til han er ca
2/3 opp langs det andre spannet. La span -
nene løpe side om side til du ser at dette
går bra, og at han ikke bryr seg om de
bikkjene som løper ved siden av ham. 

Når alt dette går ok, så be den andre holde
igjen spannet sitt mens du med den redde
bikkja får litt mer fart – akkurat nok til å
passere forbi. Når den redde bikkja er på
høyde med lederne, hold ham der akkurat
så lenge at du ser at han ikke gjør noe galt,
så gi ham ros og fartskommando og la ham
zooome forbi spannet. Ikke gi ros eller
kommando før han faktisk er på høyde med
de andre lederne, for du skal rose ham for
en ren passering. Den økte farten og det å
komme forbi er da belønningen, og farten
skal komme når det ikke er noen andre
bikkjer foran ham. 

Når dette sitter, kan du forsøke det samme
med ”head on” passe ringer. Hold moderat

fart når dere møtes, og gi fartskommando
når den redde bikkja er ved det andre
teamets slede. Gi ham beløn ning for å
klare dette ved å gi ham mer fart. Ikke noe
av dette skal skje med den redde hunden i
led. Først når all redsel er borte og han
passerer uten problemer, kan han avan -
sere framover i spannet. 

Når dette sitter kan men også forsøke å
trene med et fremmed, lite spann på
samme måte. Det spannet må da være
trygt og kunne passering, og ikke være
redd andre bikkjer.

Jobben som gjøres her er å gjøre den
redde hunden komfortabel med å passere,
at han lære at det er ukomplisert og at etter
passering blir det gøy. 

Blir det problemer med passeringen –
linesurr eller at hunder ikke går forbi – så
forbli rolig. Stress og kjefting og raske
manøvre øker stressnivået og bidrar til at
hundene blir mer engstelige. Stopp opp og
fjern bikkjene rolig fra hverandre mens dere
godsnakker til dem. La det spannet som
forårsaket klusset stoppe opp litt, ugreie
passeringer skal ikke belønnes, bare over-
ses. Demp evt. tegn til usikkerhet og aggre-
sjon på en rolig måte. Lat som dette er noe
dere ikke bryr dere om det i det hele tatt.

Tren på passeringer med andre spann så
mye som mulig. Tren der andre trener, eller
avtal å dra og trene sammen. Da er de
ferdige med trøbbelet før de skal på løp,
hvor stressnivået er mye høyere.

Johanne Sundby klar til start i Drammen
Grand Prix 2010 Foto: Tora Kleven
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Norsk seier i SM barmark

Årets SM Barmark 2010 ble
arrangert på Hemus Skidsta-
dion i Mora 16. og 17. oktober
av Mora BK. Det var tilsam -
men ca 150 påmeldte fordelt
på klassene vogn 4-spann,
kickbike en-spann og to-
spann, sykkel med en hund
og snøreløping. Løypene var
5,4 og 3 km. Litt rart at det
ikke var påmeldt noen i 6-
spann og 8-spann. 

Det var kanonfine løyper i

småkupert terreng, på brede
stier delvis dekket med bark.
Her var det god plass til pas -
seringer. Etter andre-heatet
på søndag ble det arrangert
sta fett, og dette var pub li -
kumsfavoritten. Tilskuerne
koste seg i det nydelige været
begge dagene.

Det ble en spennende duell
mellom vinneren av 6-spann i
Prøve-VM i vinter, Lisbeth
Brax Olofsson og Viggo Jør -

Viggo Jørgensen og Lisbeth Brax Olofsson kjempet om førsteplassen. Her fra første-heatet på lørdag.

Viggo Jørgensen sikret seg seieren.

Lisbeth Brax Olofsson ble svensk mester.

gensen på andreplass. Denne
gangen var det Viggos tur til å
vinne. Siden Viggo ikke er
svensk statsborger var det
Lisbeth som fikk tittelen
Svensk Mes ter.

Lisbeth vant klassen snøre-
løping med hunden Borras, og
ble nr 6 i kickbike 2-spann.
Hun er i tillegg medlem i
NSHK!!! 

I vogn 4-spann klasse C
(SH) var det 8 deltakere, det
samme antallet hadde klasse
A. Men flest siberians deltok

det i  kickbike med to hunder,
klas se C. Her var det 13 som
deltok, mot bare 9 i klasse A.

TiI sammenligning var det i
NM barmark i Norge 22 del-
takere i kickbike med to hun -
der. Her var Torgeir Volden
eneste deltaker med siberian
husky.

I følge resultatlistene fra SM
var det 63 deltakere (43 %)
som star tet i klasse B og C for
regist rerte hunder, mot tre i
NM der det ikke var klasseinn-
deling.

Tekst og foto: Tora Kleven



Drammen Grand Prix 2010

28 Huskybladet

Drammen Grand Prix 2010

Drammen Grand Prix
er et barmarksløp som
hvert år går av stabe -
len på Drammen Trav-
bane. Påmeldingene i
spannklassen var hel -
ler laber i år, og vi var
litt spente på hvor
mange som kom.

Heldigvis var det flere
SH-spann og enkel t  -
e kvipasjer med SH
som meldte seg på,
møtte opp og berget
dagen.

I sykling med en hund stilte
Anders Fugelli opp. Svært
sporty å stille i aktivklassen
mot nordiskløperer i Nor-
gestoppen. Litt mer trening
Anders, så går det fortere.
Innstasen til Phoebe var det
ingenting å si på.

Det var en ekvipasje til med
en AH og en SH lånt fra
Johannes kennel (2 hunder)
uten at jeg fikk med meg
navnet. (Red. anm.: Det var
Marion Svendsen.)

Johanne Sundby stilte opp i
sparkesykkel med 2 hunder.

Johanne...... hele poenget
med sparkesykkel er å
sparke! I følge Johanne selv
er sykkelen av eldre modell,
godt brukt og tåler ikke
sparking(?)! Hundene gjorde
i hverfall en god jobb. Allike-
vel ble det rått parti mot folk
som tar i, sånn at de nes ten
sparker seg selv i bakhodet.
Også her var det folk fra Nor -
ges- og verdenseliten.

Gledelig deltakelse av SH i Drammen Grand Prix
Tekst: Odd Gulaker

Marion Svendsen med sin egen hund AH Sabon, og SH Tanana som hun hadde lånt av Johanne Sundby.

Anders Fugelli syklet med Phoebe.

Johanne Sundby med Juluss og Nenana.

Kommentar fra Jo hanne

Sundby, angående hen -

nes mang lende sparking

i Dram men Grand Prix: 

”Min sparkesykkel har et

nesten løst forhjul fordi

en vesentlig del er ramlet

av.... fordi Racer og to

valper stakk av med

sykkelen uten meg 4-5

km i fjor, og det er vans -

kelig å reparere, og jeg

tør ikke sparke når jeg

står på den for jeg er

redd for at hjulet skal

dette av mens jeg har

beina i lufta, rett og slett.

Når jeg har tyngde på

sykkelen sitter hju let der

det skal.”

Foto: Tora Kleven
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Linda Anthonsen og Pia Nilsen kjører side om side.

I 4-spann vogn stilte
Viggo Jørgensen med
sine SH opp. Han kjørte
som et olja lyn og kom
seg til finalen. Nivået på
4-spann var svært høyt
og i fina len ble det for tøft,
men da skal det nevnes
at det var sprinthunder i
verdenstoppen som tok
de første plassene (Boy -
sen Hillestad) og hun -
dene til Viggo gikk
kjempebra. Imponerende!

I 6-spann vogn stilte
Linda An thonsen med
våre SH. Nivået var også
svært høyt og mye kort
pels å se. Hun klarte seg
bra, men kvalifiserte seg
ikke til finalen. Hundene
gikk prikkfritt, men ikke
fort nok til å kunne kon-
kurrere mot sprinterne.

I 8-spann vognklassen
stilte Lars Günther med
sine SH. Han kvalifiserte
seg greit til fi nalen og
impo nerte med stor fart
på sine hun der. I finalen
ble det mye klabb og
babb siden spea keren
annonserte hun dene i
mål selv om de hadde en
runde igjen. Det førte til at
Lars som da lå som nr 2,
stoppet opp og tok på
Camilla for å kosekjøre
en runde til. Den som lå
bak så sitt snitt til å kjøre
forbi, før Lars og Camilla
skjønte at det var en
runde til! I tillegg hadde
den som ledet finalen fått

problemer og stod stille
en stund. Lars klarte å
kjøre hundene opp til en
andreplass igjen på siste
halvdel av siste runde og
ble nr 2. Hadde han ikke
blitt nar ret til å tro at det
var målgang etter 1 1/2
runde så hadde han fak -
tisk vunnet klassen!

I sånne løp er det ikke
bare det å kjøre fort som
gjelder. Løpet må også
gjennomføres prikkfritt.
Spesielt i spannklassene
kan det bli mye klabb og
babb med fellestart,
hundespann som løper
parallelt og presser hver-
andre, hunder som vil ut
av banen og bort til bi -
lene, hunder som vil snu,
osv. Tross alt fikk Lars en
2. plass som han var for-
nøyd med. Dette ble et
løp hvor SH fikk markert
seg som konkurranse-
dyktige hunder, spesielt i
4-spann hvor farta var i
VM-klassen.

Alle SH-deltakerne ut -
trykte at de var meget for-
nøyde med arrange -
mentet og løpet sitt. Kan
det bli noe bedre da?

Viggo Jørgensen kom på andreplass i innledende runde, og fjerdeplass i finalen.

Til venstre: Det hersket full
forvirring da Lars Kris tian
Günther fikk beskjed av
speakeren at han var i mål,
mens han egentlig hadde
en runde igjen. Se flere bil -
der og les hans egen beret-
ning på de neste si dene.
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Camilla fikk meldt oss på, og skjønte fort
at dette var scenen for de med de trange
buksene og tettsittende overdelene. Altså
nordisk, og de litt mer seriøse en- og to-
hund”kjørerne”. Var til og med en som
hadde med seg oppvarmingsrack som han
satt og varmet opp på. Men fant ut at dette
er eliten i Norge, så da er nok det helt van-
lig, hehe.... Etter å ha ventet i en god evig-
het ble det nå vår tur.

Dette blir det første rundt og rundt løpet
for hundene, noen av de har vært med på
litt turist/barnehagekjøring før, men å kjøre
rundt og rundt krever nok mer jag og
dissiplin enn hva jeg ellers bruker på tur i
skogene. Var litt bekymret for hvordan
noen av hundene ville takle de trange pas -
seringene jeg visste kom til å komme, men
alt gikk veldig bra egentlig. For ikke å
snakke om jeg fikk de til å ”fly” ut etter de
siste ukers ”trav”trening på mellom 10 - 16
km/t. Har konsekvent hatt de i trav så og si
hele tiden for å forsøke å få opp ”grunn-
farta” på spannet. Men de fløy ut gett.
Hadde dårligst startspor, lengst til vens -
tre, men de gikk rett i tet og skar forbi de tre
andre AH spanna, ”her holder vi høyre”,
tenkte de nok.

Sånt sett er de flinke, kanskje litt vel
flinke. For i svingene gikk de på feil side av
disse ”baneskillerne” slik at halve spannet
gikk på banen mens resten gikk så og si i
grøfta. Fikk hjertet i halsen da jeg trodde

disse ”baneskillerne” var av metall og
hundene klippet ned den ene etter den
andre. Men ble beroliget av de som kjen ner
travbanen om at disse er av gummi. Men
pga dette ble det litt heft og plunder hver
gang vi kom til svingene. Da ség de flagre-
ørene raskt innpå. Og etter første heat ble
jeg nummer 3. Morro var det! 

Heat 2 begynte jeg i midten av de to
gjenværende AH-spann. Starten gikk og
jeg glemte, selvfølgelig, å ta av for-
bremsen. Fikk sparket den av og klarte å
klemme meg inn i mellom AH-spanna.
Snakk om passeringstrening. Hvis de var
brødet, var hundene våre hamburge -
ren  Hadde planer om å legge meg litt på
yttersiden av det ene spannet, slik at hun -
dene ikke fikk gått på andre siden av disse
baneskillerne. Planen fungerte utmerket
helt til det innerste spannet dro av banen
og skulle snu.  Da var det brått bare oss og
et AH-spann igjen. Rart hvor fort ting kan
snu.... Lå på pes på AH-spannet foran, men
lå for langt bak til å rekke å hente igjen
dette før svingen, og her ble det knot som
vanlig. Halve spannet på den gale siden.
Men kom oss jo rundt relativt greit og i det
vi nærmer oss målpassering for runde to
ser jeg at AH-spannet som lå i tet svinger
av og stanser, trodde jeg. Og i det jeg
kommer i ”mål” sier speaker-dama at vi er
ferdige. ”Rart” tenker jeg, og spurte tre gan -
ger om dette stemte.

Spurte derfor om jeg skulle ta en ”show-
runde” med Camilla ombord, og dette var
greit. Camilla hoppet på og det var da jeg
registrerte at Line Løw ropte at det var en
runde til og at han som hadde ”stoppet”, i
virkeligheten hadde fått problemer med å få
hundene til å gå rett frem, noe selvfølgelig
våre gjorde. (Flaks.) Det gikk virkelig opp
for meg da han som hadde bikkjene som
snudde kom i hundre bakfra, og han som
ledet fikk i gang hundene igjen. Men da
hadde vi allerede påbegynt showoff-run den
med Camilla som passasjer. Så tok det helt
med ro og fikk hundene ned i trav og tenkte
”pytt pytt, dette er bare morro uansett”.

De to AH-spanna kjørte avgårde og
kjempet om første- og andreplassen, noe
mer konkurranseinnstilt enn undertegnede,
tror jeg, men dette skulle være en dag med
god stemning og positive opplevelser for
hundene, så Camilla og jeg tok det med ro.
Men jaggu snudde ikke AH-spannet for
andre gang. Camilla hoppet av og hjalp han
med å få orden på hundene og få de på rett
kjør igjen. Så da fortsatt jeg til mål. Så etter
mye knot og kål kjørte hundene faktisk
veldig godt og var uten tvil de mest
fokuserte og kontrollerte under dette løpet.
(Må passe på å skryte litt, for før løpet ble
”slowberians” nevnt, og at vi ikke ville ha
sjangs mot de to gjenværende AH-spann.)
Og det kan jo bare spekuleres i hva som
hadde skjedd hvis jeg ikke hadde stoppet

Lars Kristian Günther som imponerte stort og til slutt kom på andreplass i finalen.

Etter en litt hektisk morgen med Nora som ble dår-
lig og måtte leveres hos sine besteforeldre, kom vi
oss avgårde til Drammen Travpark sånn nesten i
rute. Lite kunne vi vite at stresset på morgenen var
unødvendig da starten på løpene til stadighet ble

utsatt. Men da fikk vi god til å prate med gamle
kjente. Hyggelig å se de igjen, er ikke akkurat
bortskjemt med omgang av siberian-folk, eller
hundekjørere generelt.

Drammen Grand Prix 2010 Tekst: Camilla Kerler & Lars Kristian Günther
Foto: Tora Kleven
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da han som ledet fikk problemer og jeg fikk
beskjed om at vi var i mål. En del av hunde-
kjøring er jo nettopp å ha kontroll på hun -
dene. Men, men... En veldig artig avslutt-
ning på noe som i utgangspunktet skulle
bare være morro, men som kanskje kon-
kurrentene tok en anelse mer seriøst enn
hva jeg tror er hensiktsmessig på et sånt
”artig-løp”. AH-førereren som ble slått ut i
første heat var IKKE fornøyd. Men men...
hver sine ambisjoner. Så også at Viggo ga
motstanderne sine noe å tygge på da også
han ble avfeiet som en potensiell finale-
heat-kjører. Tror nok de som tror at sibe -
rians ikke kan hamle opp med AH på sånne
arrangement som dette må gå i tenkebok -
sen igjen. Nettopp pga dette stiller ikke jeg
(Lars) opp i ”pure-breed” klassen i
Femundløpet heller. Å bli tittelert som
”verdensmester” når man kommer på 75.
plass er ikke akkurat et mål for meg. Mitt
mål har ALLTID vært, og kommer til å være
å konkurere mot AH-spann, og motbevise
det at AH er så veldig mye bedre enn
siberians. Så pokalkåt er jeg ikke... ( - skri -
ver ”jeg” fordi vi ikke er helt enige på
hjemmeplanet ennå...)

Så til premieutdelingen. I og med at det
først er premieutdeling mener jeg personlig
at her har arrangøren en del å hente. Her
var det ”først til mølla” prinsippet hvor jeg la
merke til at det ble litt dårlig stemning rundt
”han tok den, hun tok den”. Her burde det
være folk som styrer utdeling av premier
etter plassering. Det hører ikke hjemme
noe sted at barn og unge som er litt sje -
nerte ikke skal få noe som helst, mens de
som er frempå grasper til seg alt. Selv bryr

jeg meg lite om dette, og fikk med meg noe
jeg kommer til å mate fuglene med, og
ingen såkalt premie. La også merke til at
barn og voksne av de som enten var fri-
villige eller var medarrangør tok til seg
utstyr og mat som egentlig skulle til førerne
og deres hund(er). Så lenge det faktisk er
såkalt ”premie-utdeling” burde dette være
MYE mer organisert enn hva det var, og på
ingen som helst måte snikes unna ting som
de som ikke kjører løp tar til seg. IKKE

BRA! Synes synd på den ene jenta som ble
stående bakerst, tror hun kom på tredje-
plass i en eller annen gruppe, og som bare
fikk slengt til seg noe av de barna som hjalp
til. Så hun ble litt rar og mutt....

Men løpet ellers var en god opplevelse
og ikke minst en uvurderlig passeringstre -
ningsøkt. Vi kommer garantert tilbake
neste år også. Til dere som ikke var med,
kom igjen! Utrolig gøy og artig dette for
hundene.....

Det gjelder å ha sosiale hunder. Her ligger Lars midt i bildet, som nummer to.

Lars kjørte sisterunden med Camilla som passasjer.



Tsjekkisk oval helg

32 Huskybladet

Line Løw passa bikkjene mine i sommer.
Jeg trengte det. Hun er så grei og stiller

opp, og i og med at vi jobber samme sted,
er det lett å legge planer. Så som gjengjeld
invi terte jeg henne på en besøkstur til en
annen hundekjørervenn, Jana Henychova
fra Tsjekkia, som jeg ble kjent med litt til-
feldig før hun (og jeg) skulle kjøre Finn-
marksløpet i 2008. Enda er det visst bare
hun og jeg som er jenter som har kjørt
F 500 med siberians, ja ja, kan vi, kan
alle….. Jana kom og besøkte meg og
Hundekjørerseminaret, og hun hjalp meg
med GPSen slik at jeg ikke skulle kjøre feil
en gang til, i 2007 gjorde jeg jo det!

Og så har hun vært på besøk mange
ganger seinere, både Alta og Oslo. Så

vi er blitt gode venner. Jana driver en
siberiankennel i Tsjekkia, i Horni Maxow,
omtrent 10 mil fra Praha, i fjellene nær et
skisenter.

Jana har nå 23 siberians, to hundegårder
ca 3 km fra hverandre, et hus og si

hytte, og driver en del turistkjøring i områ -
det der hun bor. Hun er en av to damer som
også har kjørt F 1000. Tøff dame! I år har
hun (endelig) fått seg en norsk valp: Arn-
hild. Rikke Bergendahl, Arnt Jensen og jeg
hadde valpetreff da hun var i Norge for å
hente denne valpen, og i år holdt hun også
foredrag på vår høstsamling.

Line og jeg ble tatt med til et lokalt vogn-
løp i Tsjekkia den lørdagen vi kom med

fly. Det var alle ulike spann og raser, og
ikke noen spesiell klasseinndeling. Selv falt
jeg for en lokal rase: en Tsjekkisk type gje -
ter hund, stor og sterk.

Siberianspannene vi så var raske og
fine, men veldig preget av at typene

deres er større, kraftigere, bredere over
hode og nakke, enn våre. Helt annen type
enn de vi ser på de fleste spann i Norge.
Hadde trodd de skulle vært mindre siden
Tsjekkia tilhører WISTEK som jo krever
utstilte hunder før løp og avl. Men store var
de, ja. Og godt pelset.

Tsjekkisk oval helg
Tekst og foto: Johanne Sundby

Klara Brzkova kom på tredjeplass i klassen vogn 8-spann for nordiske raser med stamtavle.

Romana Gurenova kom på femteplass i klassen vogn 8-spann for nordiske raser med stamtavle. Jana Henychova til høyre.
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Vi spise masse i Tsjekkia, gode kraftige
kjøttmåltider på lokale restauranter, og

med veldig godt øl. Høydare! Vi fikk være
med på trening. Line ville ikke kjøre i den
humpy-dumpy stien Jana pekte på, så hun
klamret seg fast bak et 12-spann. Jeg kjørte 6
sterke bikkjer bak dem. Før opp-seling gikk
alle løse i samme gård. Etter turen, som gikk
i et nokså ulendt terreng med en del sopp-
plukkere og turgåere, fikk bikkjene kuvom.
Lukter vondt, smaker godt. 

Etter huskytur mer mat og øl og tur til et
månelandingsfartøy alias kafe på top pen

av et fjell med fenomenal utsikt. Masse tur-
gåere med alle mulige hunderaser. Mer
kafebesøk med deilige søte kaker. Og så
glovarm badstue og filmkveld med dvd fra
Yukon Quest og Le Grande Odysse og slikt,
man kan da drømme! 

Jana skal kjøre VM langdistanse, det vil si
Femund 600. Hun kommer kanskje til

Norge for å trene litt på forhånd. Hun skal ha
et par valpekull, og vet ikke helt når det blir
ditt og datt. Line har allerede fått seg en fer -
dig paret tispe derfra, men den skal foreløpig
bli der. Avlssamarbeid og valpe-utveksling er
på gang.

Siste dagen var vi i Praha og så på slott og
kirker og gamle broer, kunsthåndtverk og

små smug. Enda en restaurant med gulasj og
pannekaker. Først kjøpte vi flotte og billige
julegaver på en glassfabrikk. Jana er glass-
kunstner av yrke, og Tsjekkia er berømt for
sitt krystall og sine glassmykker. Helt supert. 

Kan anbefale å ta kontakt med Jana om du
har lyst på en liten ferie i Tsjekkia. Det

tsjekkiske flyselskapet flyr ned lørdag grytidlig
og hjem mandag kveld, akkurat nok tid for en
flott tur. Jana tilrette-
legger for hundekjø -
reres ønsker og gir
en personlig ”touch”.
Hun trenger midler
og hjelp til løpskjø -
ring i Norge og det er
turisme – mest tys -
kere – hun lever av.
Men det lokale opp-
legget for lederen av
Huskyklubben og
den gamle avgåtte
leder/nestleder/skri-
benten var bra, det
og. Nåværende nest-
leder Ivar Hordnes
passet dessuten
bikkjer for Line…….. 

Sjekk:
www.huskies.cz

Og sjekk:
Femundløpet da.

Zdenka Duskova starter i klassen sparkesykkel med en hund, renraset.

Vanda Kmochova starter i klassen vogn 8-spann for nordiske raser med stamtavle, men
kjører med CHP (en type tsjekkiske gjeterhunder?), noe også tiden hennes viser.

Ondrej Stejskal går i mål på andreplass i klassen vogn 8-spann for nordiske raser med stamtavle.
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Opplysninger om
løp i Tsjekkia:
Vrouteky sprint i Tsjekkia,
9.-10.2010

Sted: Vroutek 
Løpets navn: Vrouteky sprint
Se: www.mushing.cz

Forklaringer til resultatlista:
A: Vogn 8-spann uten hensyn til rase
A1: Vogn 8-spann for nordiske raser 

med stamtavle
BKJM: Sykkel menn med en hund
BKJW: Sykkel kvinner med en hund
C: Vogn 4-spann uten hensyn til rase
C1: Vogn 4-spann for siberian husky 

med stamtavle
C2: Vogn 4-spann for grønlandshund, 

alaskan malamute og samojed 
med stamtavle

CCM: Snøreløping menn med en hund
CCW: Snøreløping kvinner med en hund
SC1: Sparkesykkel med en hund
SC11: Sparkesykkel med en hund, ren-

raset
SC2: Sparkesykkel med to hunder

Samme klasseinnde ling som WSA og
FISTC bruker, der O er åpen klasse, A er 8-
spann, B er 6-spann, C er 4-spann og D er
2-spann. Tsjekkia er med i FISTC.

Dette var et todagers løp og løypa var 5,3
km, til sammen 10,6 km. Gjennomsnitts-
farten er oppgitt i kolonnen lengst til høyre.

Som det går fram av denne resultatlista er
det størst deltakelse i klassene for renra -
sede hunder. Det var 65 startende på dette
terminfestede løpet. Den store deltakelsen
viser at barmarksløp er mye større i Tsjek -
kia enn i Norge. 

I Tsjekkia er det terminfestet 23 bar-
marksløp, og i vintersesongen 10 sprintløp,
7 mellomdistanse- og tre langdistanseløp. 

I alle typer løp er det vanlig med inndeling i
klasse for registrerte hunder, og klasse for
alle uten hensyn til rase, til og med i
langdistanseløp. Det er ofte flere som del-
tar i spannklassene for renrasete enn i
spannklassene som er åpen for alle.

På denne hjemmesiden www.mushing.cz
finnes mange bilder fra løpet Vrouteky
sprint. Johanne Sundby, Line Løw og Jana
Henychova er med på ett av bildene, som
tilskuere.

Tora Kleven
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Det var en gang…….Det var en gang…….

Det var en gang, nærmere bestemt fre-
dag 5. mars 2010, at Geir kjørte til

Trondheim sammen med en kamerat for å
hente en malamute til kameraten. På
denne turen ble det mye tanker ang det å
skaffe en hund til oss. Vi hadde da Tezzie,-
en 11 år gammel border collie, og vi hadde
vurdert en stund om og evt når hun skulle
få en ny lekekamerat. Hun var da siste
gjenværende av flokken vår, som gjennom
tidene hadde bestått av fire hunder.

Dette er da altså historien om oss, - Geir
Johansen og Toril Wiik Johansen, hen-

holdsvis 35 og 33 år unge, gift siden 2005,
bosatt i Bergen og meget hardt angrepet av
SH-syken…..som vi ble fortalt ville skje,
men lite ante vi hva som ventet oss…

Da Geir kom tilbake fra Trondheim, satt
vi lenge og diskuterte mens vi tittet på

annonser på siberian huskyer til salgs. Det
var jeg, - Toril, som nektet å evt skaffe noe
annet enn en SH. Som vi har opplevd selv,
er tid relativt…. Den lange diskusjonen
endte i en telefonsamtale til en oppdretter
lørdag kveld…. Noen timer etter Geir kom
hjem….

Søndag 7. mars 2010 satt vi kursen øst-
over for å treffe vårt nye familiemed-

lem. Vi hadde avtalt med oppdretterne Mel
Andrews og Nigel Garner fra Greentrail
Siberian Huskies, at vi skulle møtes på
veien.

Spenningen var stor da vi sto og ventet,
og da bilen deres rullet inn på plassen

var det nesten uutholdelig! Ut av bilen kom
selvfølgelig verdens søteste, vakreste,
mest uskyldige pittelille babyhund. Det var
jo soleklart at dette var verdens vakreste
valp, så vi var henrykt! Vi fikk hilse på flere
av slektningene hans, samt mor og far, og
alle var meget hyggelige og omgjengelige
hunder. Foreldrene ble vist i flere gangar -
ter, og vi tenkte at dette kan bli en spen -
nende valp.

Vel hjemme fant valpen seg godt til rette.
Han fikk bur ved sengekanten til Geir,

Tezzie fungerte som passepike og trøst når
en liten valp savnet mammaen sin. Han ble
fort vant til buret sitt i bilen, og satt øye-
blikkelig i gang med å sjarmere naboer og
familie.Hester er en stor del av vår hver-
dag, så det ble han og vant med fra første
dag.

Noen ser man bare på hva de heter, og
han her var en ekte Thunder. Han hør -

tes og ut som det når han kom rasende
gjennom huset i ekte huskyvalperasstil!
Thunder fikk også æren av å være mas -
kotten til en av de store MC-klubbene i
Bergen, - Rolling Thunder. Så på Frost-
partyet til klubben da Thunder var 10 uker
gammel, ble han døpt til nettopp, - Rolling
Thunder.

Thunder fikk etter hvert lære å ha på
sele, trekke lette ting på korte distanser,

og han viste stor iver! Hans menneske-
morfar Jens-Tore Jensen er stor scooter -
entusiast, og kom en dag med et dekk fra
en Vespa, som Thunder fikk trekke. Det
varte ikke lenge før vi ante at han lille tas -
sen her kan trekke!

I midten av mai kjørte vi over fjellet, atter
en gang mot øst, for å kjøpe en trenings-

vogn. Vognen hadde vært med på litt av
hvert og trengte en del opp-pussing, men
hva gjorde vel det? Dette var første gang vi
møtte Siv og Trond Hansen. Da vi var hos
dem ble vi tilbudt å få være med på en tre -
ningstur med hundespann og ATV. Vi var
IKKE vanskelige å be! Dette ble vår første
opplevelse av et hundespann før, under og
etter tur. Det å stå i hundegården med over
20 SH skrikende klare for action, er en opp-
levelse vi ALDRI kommer til å glemme. Den
beste beskrivelsen jeg har, er at jeg rett og
slett følte jeg var en hund selv! For min del,
å få feire bursdagen sin på en ATV bak 18
SH, er den beste bursdagen jeg har hatt!

Vi meldte oss selvfølgelig inn på Ning-
forumet. Alt som fantes av info om

rasen og hundekjøring skulle nå oppdages.
Vi så en dag at det var behov for hunde-
pass i Bergen, og meldte vår interesse. Det
kolliderte beklageligvis med vår egen plan-
lagte ferie, så det ble det ikke noe av. Men
dette førte til at vi ble kjent med Hanne og
Knut Milde.

Etter en varm sommer på Øland i
Sverige, var Thunder begynt å vokse

til. Var det på tide med en kompis?…. Vi så
at han kunne være litt røff med Tezzie, og
vi tenkte derfor at han trengte en likesinnet.
På dette tidspunktet hadde Thunder begynt
å trekke sparksykkel, sammen med det
som viste seg å være en wannabe-Husky,-
Tezzie.

Geir kom til å tenke på at Knut sikkert
hadde noen lure steder å trene hun -

dene sine, så han sendte en melding som
lød noe slik som - “Hei! Jeg skal være med
deg og kjøre hunder. Hilsen Geir” Ikke noe
spørsmål her i gården nei! Og hundekjøring
ble det. Geir og Thunder fikk være med i
skogen der Knut pleide å kjøre spannet sitt.
Vanligvis er de klare for trening kl 23, da
slukkes lysene på turløypene, og de mindre
mørkeredde kan utfolde seg. Thunder fikk
være med i Knut sitt spann etter hvert. Han
syns ikke det var noe særlig gøy i starten,
men etter en god tur hvor han fikk løpe løs
ved siden av spannet, virket det som det
ikke var så skummelt likevel.

Slik begynner de fleste eventyr, og det gjør også dette!
Tekst og foto: Geir Johansen og Toril Wiik Johansen

Thunder er pitteliten og helt ny. Her sammen med Tezzie.
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I slutten av september var det på
tide å reise til samling på Åstjern.

Siden vi bor på det som viser seg å
være feil side av landet, avtalte vi
med Mel og Nigel at vi kunne ta en
overnatting hos dem på veien. Tiden
fram mot samlingen hadde vi vurdert
og diskutert om vi skulle anskaffe en
ny valp, men da Mel tilbød oss en
eldre ledertispe, var valget enkelt.
Echo ble med oss på samlingen, og
fikk vise litt av sine egenskaper i
løpet av helgen. Hun var en snill og
flink hund synes vi, så hun ble ber -
genser på sine gamle dager.

Echo slo seg raskt til ro, og viste
stor tålmodighet overfor Tezzie,

som mener at hun er dronningen i
vårt hus, nemlig. Det ble lettere for
Geir å holde følge med Knut også nå,
selv om det ble en del løping i opp -
over bakkene likevel. I hverdagen når
Geir var på jobb, var jeg hjemme
med hundene. Jeg tok dem med på
mye forskjellig. Vi var ofte i stallen, på
besøk hos naboen, hentet posten
mens postmannen leverte posten,
men ingen av hundene hadde hørt at
postmenner er jaktobjekter. Det ble
bare en hel masse kos og klapp, og
våte hundesusser ble villig delt ut.

Thunder og Echo ble et radarpar.
De jobbet godt sammen, og

Thunder skjønte mer hva som
foregikk når han ble spent i linen.
Echo hadde innimellom noen tusse-
byer hvor hun så ut som en liten valp
på speed! Det var tydelig at hun likte
seg hos oss.

En oktoberdag
kom det ut mel -

ding på vår tids ny -
hetskanal, - Face-
book, at det var 15
valper og to tisper
som trengte nye
hjem. Og igjen ble
det en lang (med
vår tidsregning) dis-
kusjon, om dette
kunne være noe for
oss. Vi hadde mulig-
heten til å gi en liten
sjel et godt hjem, så
vi tok en telefon til
Øystein Martinsen
som hadde reddet
disse hundene. Et -
ter samtale med
han, ble vi enige om
at vi skulle hente
den yngste av de
voksne tispene.
Dette var en hund
fra gode linjer, som
kunne registreres,
og da var det i alle-
fall ikke noen tvil.

Vi avtalte igjen med Mel og
Nigel om overnatting, og den

kvelden vi kjørte over fjellet var det
en fantastisk full-
måne, som kun ne
trollbinde en hver. At
hunden vi skulle
hente het Luna ble
da ekstra spesielt.
Det var nesten som
en be kreftelse på at
det vi gjorde var det
rette.

Etter å ha møtt
Øystein i Gjø -

vik, bar det tilbake
til Mel og Nigel,
med tre SH’er i
bilen. Geir skulle ha
en liten tur med
Thunder og Echo
den dagen, og da vi
bare for morro tok
sele på Luna,
skjønte vi at her er
det action på gang!
Hun kledde på seg
selen selv, og hylte
av full hals at hun
var i alle fall klar! Vi
hadde fått oss en
energibunt. Ingen
tvil om det!

Vel hjemme sy -
nes Luna det

var mye skumle
ting. Hun var veldig
var på nye steder,

Luna og Thunder klar for tur

Echo

Første tur på snø, men med hjul.
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og menner hun ikke hadde møtt før ville
hun ikke ha noe å gjøre med. Helst ville
hun gjemme seg til de gikk sin vei. En god
hjelper i den sammenhengen var Thunder,
som ikke leer på et øyelokk for noe. Han
ble brukt som hodepute av Luna inne, og
da fant hun fort ut at det ikke var noe
skummelt i huset. At han og var med henne
på andre nye steder gjorde at selvtilliten

hennes stadig
ble bedre. I til-
legg til det at hun
var en MEGET
ny s gjer rig liten
frø ken, har nok
gjort at hun had -
de en god sjan -
se til å bli mer
utadvent og
trygg. I dag er
hun mye mer
avbalansert, og
kan godt klare
seg uten Thun -
der i ryggen.
Ofte har vi be -
søk av naboer
både med og
uten barn, og det
er en fornøyelse
å se at alle hun -
dene nyter opp-
merksomheten.

Nå ble det på tide å dra fram trenings-
vognen vi hadde skaffet i mai. Bilen

hadde endelig fått plass i garasjen, men det
varte ikke lenge, for vi måtte tross alt ordne
og male vognen før bruk. Her er det snakk
om å prioritere! Med tre hunder og halv-
fikset vogn bar det ut i skogen igjen. Jeg
fikk være med og sitte på noen ganger, og
jeg skal si det gikk unna! Med en hals-

brekkende fart, og vogn med skjev ramme
og dårlig styring, manglet det bare at
bremsene røk midt i svarte skauen….. Og
det gjorde de! Men vi kom hel tilbake den
gangen og.

Idenne tiden som har gått har vi virkelig
prøvd å suge til oss informasjon om alt

som har med SH å gjøre. Internett, Ning’en
og nye bekjentskaper har blitt flittig brukt.
Om jeg plutselig skulle stå der og lure på
noe, så vet jeg at både Tora Kleven og
Camilla Kerler bare er noen trykk på tele-
fonen unna. Der har vi fått uvurderlig hjelp,
og er så takknemlig som man kan bli for
det!

Så var det snakk om høstsamling på
snø, på Syningen. Næææ…. Det var

jo litt langt å reise, og Geir burde hatt fri fre-
dagen så vi kom oss opp i skapelig tid…..
Næææææ…… tror ikke det blir….. Nå er
vi akkurat kommet hjem fra denne samlin -
gen vi ikke skulle på…. Referat finnes et
annet sted i bladet. Og på den samlingen
ringte vi og bestilte hytte på Grimsbu til
vintersamlingen som vi i hvertfall ikke
skulle på…… Merkelig…. føler liksom at
historen gjentar seg på flere felt her….

En ting er sikkert, - NSHK - dere er stuck
med oss nyfrelste Bergensere. Vi er

kommet for å bli!

Sledetur på Huskysamlingen på Syningen. 

På besøk hos ”valpen vår” - to år etterPå besøk hos ”valpen vår” - to år etter

Etter 24 år som polarhundeier hadde vi
vårt første valpekull for to år siden. Vi

prøvde etter beste evne å finne gode eiere
til valpene, og trodde vi hadde funnet det.
Ikke desto mindre var det knalltøfft da val -
pene skulle overleveres nye eiere - tårene
trillet. Jeg hadde lagt ned mye arbeid i de
søte, små, og alle kunne navnene sine da
de forlot oss. Det var viktig å legge et eks-
tra godt grunnlag for de som skulle ”ut i den
store verden”. Da alle hadde forlatt oss
oppdaget vi at Dina, valpen som skulle bli
igjen hos oss, var blitt forsømt! 

Så var det bare å vente på tilbakemel -
dinger fra valpekjøperne. En av val pe -

ne kom til en trivelig familie i Haugesund. Vi
fikk stadig tilbakemeldinger om Freia, og
gleden var stor da de kom på besøk som -
meren etter. Freia var akkurat like fin og
trivelig som hun hadde vært da hun forlot
oss. Og så hadde hun blitt så lydig, mye
lydigere enn søster Dina. Etter det hadde
jeg veldig lyst til å besøke Freia og familien
hennes, Ida og Johannes Madsen med
guttene Jakob, Erik og Odd, men det ble
med tankene. 

På forsommeren i år fikk familien
Madsen en SH til, så Freia fikk en

”søster” med navnet Nala. Vi ble selvfølge-

lig glade, for noe av målet med å selge
valper må vel være at valpekjøperne blir så
fornøyd med SH at de gjerne vil ha en til?

Tekst og foto: Tora Kleven

Johannes er tilbake etter sykkelturen med Freia, Nala og Luna.
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Ibegynnelsen av september dro vi på
besøk. Familien Madsen skulle på hytta i

Røldal denne helga, og da ble turen litt
kortere for oss. Vi var heldige med været,
og hadde et par stopp underveis. Med 50
mils kjøring over Hardangervidda og langs
Hardangerfjorden, ble det en fantastisk tur
med fjord og fjell for oss som bor på Inn-
landet. Men veien langs Hardangerfjorden
var smal, og ikke beregnet på en camping-
bil med tilhenger med 8 SH, og en trehju -
ling på tilhengertaket.

Vi kom til Røldal fredagskvelden samti -
dig med familien Madsen som kjørte fra

Haugesund etter arbeidstid. Etter en matbit
ble vi sittende å prate utover kvelden.
Dagen etter skulle vi kjøre til en grusvei
uten trafikk, like ved gammelveien fra
Røldal til Haukeli for å kjøre med hundene.

Neste morgen var det samme flotte
været, men gradene var allerede

kommet på minussida i løpet av natta så
det var bare å kle seg med ulltøy. Johan nes
syklet med Freia, Nala og vår Luna. Skal si
det gikk unna. Viggo kjørte trehjuling med
fire av våre. Etter vel to kilometer møtte de
en geiteflokk på 20 - 30 dyr. Da snudde de.
På vei tilbake møtte de en ny geiteflokk, så
de var omringet av geiter på begge sider.
Både på oversiden og på nedsiden av
veien var det svært bratt. Heldigvis kom
eldstegutten Jakob dem til unnsetning og
fikk dirigert geitene oppover fjellsida så
Johannes og Viggo kom seg velberget forbi
med hundene.

Da alle tre kom tilbake fikk guttene låne
trehjulingen og hundene, og de kjørte

mange småturer med en til to hunder foran.
Jeg tror de syntes det var morsomt, både
guttene og hundene. Og kanskje var det en
liten hundekjørerspire som ble vekket? 

Jakob holder Eric mens Odd står startklar
på trehjulingen. Til høyre står Ida og ser på.

Jakob løper foran, og Odd kjører trehjuling med Eric.

Jakob kjører med Echo.



For oss som oppdrettere var det godt å
se at valpen som forlot oss for snart to

år siden hadde blitt en flink trekkhund.
Freia jobbet kjempebra, det samme gjorde
Nala som bare var seks måneder. Det var
også godt å se at de trivdes sammen, og
de var typelike av utseende til tross for at
de hadde forskjellig farge.

Vi koste oss i sola, med mat og drikke på
fjellet. Hundene våre satte pris på å få

trene i nytt område, det var som en vita-
mininnsprøytning etter en sommer med
trening på den samme kjedelige skogsbil-
vegen hjemme. De visste nok ikke da at de
skulle være på farten de neste seks hel -
gene!

Morgenen etter kjørte vi hjem. Alle har
hørt om fruktblomstringen i Hardanger

om våren, men turen denne søndagsmor -
genen var like vakker. Langs veien bugnet
frukttrærne av epler og plommer. Mange av
greinene hang tunge av frukt mot bakken,
og vi kunne egentlig bare stoppet bilen og
plukket fra bilvinduene. Den smale, svin -
gete veien var av og til som en tunnel, frukt-
tunnel. På Fagerheim fjellstue stoppet vi for
en liten matbit, og da vi kom hjem var det
mørkt.

Nå har vår ”valpekjøperfamilie” kjøpt
slede. Og Johannes har allerede lånt

noen hunder og kjørt ”flerspann”, med
Freia og Nala som ledere! Det varmer et
oppdretterhjerte. Har du først fått en SH blir
det fort flere.....
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Over t.h.: Jakob med Luna

Til høyre: Erik kjører trehjuling med Freia og
Nala som begynner å bli litt leie.

Under: Ida kjører med Freia og Nala.
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En, to, tre, fire…oopps der mangler
det en…fem, seks…. Har du sett de

ekstra nakkelinene? Hvor er potesok -
kene? Denne primusen virker jo ikke!
Det råder kaos på Stykket. Langt inne i
skogen på tjukkeste Hedmarken. Det er
fredag 21 mai, klokka er 21.30, det er 20
varme gra der, plenen er nesten grønn,
bikkjene døser i hundegården, de er
feite, de har begynt å røyte, det er nes -
ten en mnd siden de sist var på tur. Jeg
løper rundt i singlet og svetter. Vi har en
lei tendens til å slenge utstyret fra oss,
liner og seler i hauger og floker… det
lukter surt etter en lang vinter. Vi pakker
for tur, den har vært planlagt lenge. Vi
skal til Skarveheimen, eller Nordfjellet
som kjentfolk sier. Et fjellområde nord for
Hardangervidda. Jeg har googlet
Skarveheimen og Skorpebu sikkert 100
ganger. På kartet vet jeg nøyaktig hvor vi
skal, jeg er helt på grensen til å være
”lokalkjent”… Skorpebu er behørig mar -
kert på GPS’en. Yr.no sjekker jeg hvert
kvarter, det kan jo hende det blir mange
minusgrader og sol bare jeg sjekker
mange nok gan ger… Dessverre ser det
vått og varmt ut. Det er rett og slett en litt
absurd situasjon…

Skarveheimen, noen dager i mai…

Tekst og foto: Anne-Katrine Kroken

Heldige Nærosinger på tur med fjellfanter fra Ål
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Vi snakker med Tore i telefonen, han og
Kari reiser inn i fjellheimen natt til lør-

dag, og finner den lille hytta på 1600 me -
ters høyde kalt Skorpebu. Det er ikke
mobildekning der inne, så vi avtaler på for-
hånd at de kommer oss i møte dagen etter,
og loser oss inn. 

Når vi kjører hjemmefra lørdag morgen
er det like varmt, folk klipper plenen og

bikkjene peser selv med alle vinduene på
vidt gap. Mange timer senere ankommer vi
avtalt møtested, i enden av en lang
anleggstunnel, den er spøkelsesaktig mørk
og smal og det drypper fra taket tappetitapp

– tapp-tappetitapp… MEN, der i enden ser
vi lyset og SNØEN, MASSE snø… og tåka
og regnet… Det er definitivt ikke det jeg vil

kalle et gnistrende vår-
føre. Vi kaver og plum -
per og blir våte i nakken
når vi beveger oss til og
fra bilen med bikkjer, det drypper og dryp -
per fra tunell taket og vi ser ikke mye til den
såkalte fjellheimen gjennom den klebrige
tykke tåka. Vi psyker hverandre ned med
kommentarer som: Nei dette føre nytter det

ikke å kjøre bikkjer i, se de mørke skyene

der i vest, kanskje blir det uvær og vi er jo

ikke kjent her, Kari og Tore har sikkert vur -

dert å bli i hytta i dag, finner vi veien alene

tro? Næææiii det vil være uforsvarlig, husk

vi er på 1400 meter høyde, farlige farlige

høyfjellet...bikkjene kommer bare til å

plumpe… husk så lite de har trent den siste

tiden og de er jo såååå feite… Og så psy -

ker vi hverandre opp med: MEN, vi har jo

alt vi trenger med oss, skal vi slå opp teltet

her på denne lille høyden, rett og slett ta

oss en kald øl, lage oss en god gryte og så

krølle oss fornøyde sammen i soveposen?

Kanskje det er lettere i morgen? Ja, det var

jaggu meg en god ide du… la oss sette i

gang…

Akkurat i det vi smilende vurderer telt-
plassen og bikkjene er satt på kjetting,

siger det først et, to og tre hundespann ut
av tåka. Det er Kari, Tore med hvert sitt 9-
spann Siberians og Jarle som kjører 12-
spann med svære flotte Alaska Huskier og
er kjentmann i Skarveheimen. Etter ørlite
granne overtalelse fra den ankomne gjen -
gen, vi var jo tross alt veldig klare for gryte-

rett og teltliv ved tunnelåpningen… pakket
vi sammen det vi allerede hadde rukket å
pakke ut og lot så storspannene ta den
tyngste bagasjen vår, mens vi tutlet
avgårde med relativt lette sleder bak et 6-
spann og et 5-spann. Jo høyere vi steg jo
mindre plumpet hundene, men tåka så ikke
ut til ville trekke seg tilbake så ingen gis -
pende panoramaer, men fokus på sporet
de foran oss lagde så vi ikke skulle rote oss
bort i dette fullstendig ukjente området. Vi
ség av gårde til Kongshelleren, forbi åpne
små vann og bekker som rant oppå snøen
og skapte denne helt spesielle blågrønne
fargen som ikke lar seg gjenskape på bil -
der. 

Etter mye tung klatring for slitne, over-
vektige Hedmarkshuskier kom vi fram

til lille vakre Skorpebu, tronende på 1640
meters høyde. Bua hadde alt vi trengte, det
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var en fantastisk luksus å kunne
labbe inn under tak, med god
sengeplass til oss 5, masse ved,
et lite tørrmatlager, romslig
spisebord og kjøkkenkrok. Bik -
kjene var ikke like fornøyde der
de satt slukøret i regn og tåke og
så på oss med bedende blikk…

er det ikke en liten krok til meg

der inne i hytta mon tro… hvis

jeg lover å være veeeeldig stille

og snill? Noen av dem demon-
strerte ved å grave dype gjørme-
hull der snøen hadde tint bort
inntil fjellveggen, så de var
svarte fra halerot til nesetipp og
synet av dem minnet svært lite
om det romantiske ”vårtureven-
tyret” jeg hadde hatt i hodet mitt,
hvor bikkjene ligger krøllet
sammen på ren, hvit, vakker
snø, som er hardpakket av vin -
den og fjellheimen med sine tin -
der som bakgrunn… Jeg prøvde
å overtale meg selv om at dette
var svært ”close to nature” og
akkurat det som gjør livet verdt å
leve for en ektefødt Sibirsk
husky, men tvilen tok meg da jeg
våknet på natten og regn, haggel
og vind pisket og slo mot hytte-
veggen… stakkars dyr! tenkte
jeg da i min lune varme sove-
pose.

Dyra overlevde natten de og
møtte oss logrende og glade

søndag morgen. Litt kos og
klapp og kaste unna bæsjen før
den blandet seg med gjørma for
så å bli en del av den allerede
brune huskypelsen. Stemningen
var avslappende og god blant
oss 2-bente, og kvelden før gikk
skravla over middagen, om fak -

tisk mye annet enn bikkjer og
atter bikkjer… Ja, det ER mulig! 

Vi svingte oss rundt, lagde fro-
kost og første skive og første

kaffekopp var så vidt påbegynt
da bjeffing og ul fra 41 pels -
kledde gjallet utover fjellheimen,
og noen minutter senere: Bank,

bank! Inn døra kommer verdens
blideste hallingdøl, Kjell Bergom,
en søndag langt inne og oppe i
Skarveheimen og klokka er
09.30 (?). Videre inn døra steg 3
stk hundespannførere til, så det
ble kaffe utenfor Skorpebu og
diskusjoner om vær og føre.
Sola viste seg på himmelen og
alt var bare herlig. Etter en stund
så vi gjestene vel av gårde og
skulle selv gjøre oss klare for tur,
men da skyet det over, vinden
økte i styrke og regn og haggel
kom og gikk. Æhhh, sa vi sam-
stemt, kanke dra ut nå vel? Vi får

ta oss litt lunch først, eller skal vi

rett og slett ta oss en kald øl?

Vårtur er vårtur…

MEN, været i høyfjellet skifter
raskt, og før vi nærosinger

hadde rukket å snu oss rundt,
skinte sola igjen og resten av
gjengen var i gang med å klar-
gjøre spannene. Det var bare å
hive seg rundt å gjøre det
samme. Vi suste nedover mot
Kongshelleren og tutlet oss rolig
tilbake til bua, oppover, oppover,
på et ganske så trått føre. Sola
skinte og nærosingene gispet og
knipset. Fjell, tinder, snø, skyer
og bikkjer foran slede og tobente
bak slede, ble foreviget og skulle
nytes gjennom varme sommer-
dager på Hedmarken. 

Senere, mens fire av oss
tobente klatret de siste 16

meterne for å nå toppen bak
Skorpebu og nyte 180 graders
utsikt, sto Hans Petter for vårt
bidrag på middagsfronten. Hva
annet kunne det bli enn elg (-kar-
bonader). Ikke selvskutt, men
direkte fra frysedisken på Obs –
Rudshøgda. Så serverte han en
stor plate med Walters mandler,
det hadde aldri de ”lo kale”
smakt, og vi følte oss nes ten litt
urbane der et øyeblikk, for Walt-
ers mandler har de da OVERALT
på Hedmarken. Vi gomlet og åt
og drakk litt øl og litt vin, mens
det brant godt på ovnen og kinn-
ene ble rød og varme og vi ble
trøtte, og før vi la oss var vi enige
om at det nes ten var minusgrad-
er ute og i morgen ble det skare-
føre…
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Og det ble det, i alle fall gikk det an å gå
og til og med hoppe litt på snøen, uten

å falle gjennom, og det selvfølgelig på
avreisedagen… så det gikk derfor fort unna
fra 1640 metershøyden, men ble våtere og
treigere og dårligere vær jo nærmere tun -
nelen og bilen vi kom. Det lavet ned store
snøfiller og vi bekymret oss mer og mer for
bilturen hjem på sommerdekk, men den
turen er en annen historie. 

Takk for supert selskap og tur til alle som
var med, og spesielt til de på fire som

drar oss gjennom det ene eventyret etter
det andre, år etter år etter år…

Hilsen nærosingene som denne gang
var: Hans Petter Lønning og Anne-

Katrine Kroken. 

De ”lokale” fjellfantene var: Tore
Hunskår, Kari Efjestad og Jarle Tvedt.

Hei!

Jeg heter Nora Emelie og jeg er
en tommeltott og en halv peke-
finger stor. Bor i skogen ved van -
net sammen med min mamma
og pappa og alle våre hunder.

Vil gjerne dele mine opplevelser
med dere. Fikk min første slede-
tur når jeg lå trygt inni i mamma
sin mage… hi hi. Jeg er glad i
hunder. Det bodde valper inne
på kjøkke net og i gangen forrige
jul. Det var gøy, men de fikk
skarpe tenner og klør etter hvert,
det var ikke gøy. Jeg er med på
mange turer med hundene og i
skogen, vi plukker bær, sopp,
griller pølser, sover ute og fisker
i båten. 

Jeg har lyst til å bli hundekjører
når jeg blir stor. Jeg prøver å
finne ut hvilken hund som heter
hva. Litt vanskelig, for vi har
sååå mange. Vi har vært på
Synin gen. Der hadde jeg det
gøy. Satt i sleden sammen med
mam ma på lørdagen, det er så
deilig å kjøre slede at jeg sovnet.
Gleder meg til neste samling,

Vintersam ling på Grimsbu, da
skal jeg kjøre barneløp.

Sees der!

Kan se flere bilder av Nora når
hun trener til å bli en hundekjø rer
på hjemmesiden:
www.nairebis.net 
under galleri-Noras verden

Nora’s verden

Jeg vil ta på Mel selen, men klarer ikke å få av kroken….
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Vinter og sommer –
2009/2010

I skrivende stund snør det endelig litt
skikkelig her i ”Fugellia” ytterst mot skogen
i Østmarka. Forrige vinter var jo helt fan-
tastisk! I løpet av noen dager i romjulen
snødde det MYE og Priscila og jeg kjørte
hver vår Kickspark og en-spann i hunde-
kjørerløypene i skogen. Takket være ildsje -
ler i Oslomarka Trekkhundklubb blir det lagt
opp et løypenett med snøskuter, og som
blir vedlikeholdt av alle sledene til de ivrige
i klubben. Løypene er trange og teknisk
vanskelige og derfor mest egnet til dis-
tansetrening, eller småspann i høyere fart.
Kickspark og et par hunder er virkelig ideelt
og utrolig morsomt! Regner vel med at det
blir lagt opp til egen prøveklasse under
Huskyløpet på Grimsbu hvor man kan delta
med en-to hunder og spark…. I et par uker
forut for vintersamlingen 2010 passet vi tre
hunder for Sunniva og Sture Borgen da de
var bortreist. Med til sammen 5 hunder fikk
vi mange flotte turer med sleden – Tuppen,
en flott og ivrig tispe gikk foran med Pho-
ebe, etterfulgt av Luke, deretter Knubben
og Ergo, to glade gutter.

Et lite, men ivrig spann får mange anled-

ninger til å vise oss tobeinte at med litt tre -

ning og ”gruppearbeid” er det stor glede for

alle å legge ut på tur – ingen mål, bare

strekke på beina og snuse inn litt annen luft

enn den på kontoret eller i hundehuset…!

Viktig også å  trene selv om været ikke er

bra… vind, snøfall, tunge spor, kort tur, lang

tur – variasjon!

Familieforøkelsen
Burka, som ble med oss hjem etter vin -

ter samlingen får raskt tilnavnet ”søta” – hun
er nok ganske ”bitchy” mot andre, men det
er nok mer et uttrykk for usikkerhet, og når
hun blir vant med nye omgivelser, Luke,
Phoebe og ikke minst oss viser hun en
virkelig hengiven side. Det er som Tore
Hunskår sa da vi tok henne med oss – ”det
er lett og bli glad i henne”! Det er ekstra
hyggelig at hun viser seg å være meget
ivrig i selen – hun jobber jevnt og traver i
høyt tempo – det er nå jeg forstår at Tore
har MEGET gode hunder, når han selger
en slik som Burka… Det eneste man kunne
utsette på henne er at hun er litt liten, men
for oss er ikke det viktig. Vi tenker også at
hun kan bli en alternativ avlstispe med
andre gener enn Phoebe. 

Men først – om våren går vi med planer
om å parre Phoebe med en nøye utvalgt

hann – Vargteams Zordo. Jeg
skal på jobbreise til USA og i mitt
fravær begynner Phoebe med
løpetiden. Når jeg kommer hjem
kjører jeg henne opp til Rena og
setter henne igjen der… Dagene
går og vi venter på parring….
men… Noe går ikke helt etter
planen – trolig var ikke Phoebe
kommet lang nok inn i løpetiden
når hun reiste opp på besøk, og
nærværet av flere løpske,
dominante tipser på kennelen får
henne til å undertrykke sin egen
løpetid… 

Ja, ja – vi hadde jo bestemt oss
for å beholde et par valper, men
så står vi der uten noen… Et par
telefoner og diskusjo ner senere
er vi de heldige eiere av en hann-
valp fra Trond Hansen etter deres
ledere Tuva og Frej – ”lille Joey”.
Han er størst i kullet, ganske
alvorlig type og SVÆRT glad i
mat! Ved 9 uker veier han 7,5 kg.
I de første ukene er han med
matfar på konto ret, går turer rundt
i nabolaget og tilpasser seg et liv
uten mor og sine kullsøsken. Han

VVV – Velkommen til Verden, Valp
(http://mjauvoff.blogspot.com/) Del – 6

”Inn i de dype skoger”
Tekst av Anders Fugelli – 
bilder av Priscila Kohler og Ole Dag Løvold

Vargteams Zordo og Phoebe

Joey
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blir ganske snart adoptert av ”tante Pho-
ebe” og er daglig nede hos de andre hun -
dene og leker forsiktig under oppsyn.

Har man først fått én husky, kan det fort

bli flere…

Utbygging
I løpet av sommeren klarer jeg å reali-

sere byggeprosjektet….løpegård! Nå kan
jeg endelig ”lufte hundene” uten å bli slept
rundt på glatte veier…. Hundene blir hop -
pende glade og løper… løper… løper! I
løpet av varme sommermåneder får hun -

dene dyppet seg i et lite
plaskebasseng som fylles
med vann – Phoebe som er
mest glad i vann får også
gleden av å svømme litt ved
siden av kanoen i nær -
meste vann.

Sommermåneder går med til hygge og

kos med hundene og alternativ trening –

vinter og snø virker fjernt…

For de som vil lese min litt sporadiske
blog på engelsk med tilhørende linker til
videosnutter kan dere gå hit:
http://mjauvoff.blogspot.com/

Fortsetning følger også i Huskybladet, da

om sykdom, barmarkstrening og konkur -

ranse og livet ellers i skogkanten…

Joey, Luke og Priscila i den nye løpegården

Phoebe og Priscila i kano

Om kvelden 24/9 dro jeg nedover til
Trøndelag, og ble da ikke med på første
jaktdagen. Andre dagen dro jeg tidlig på
post (vel 1 time å gå), og Eilif gikk med
Spock. Gunnar og ”Barack”, en elghund,
gikk og snoket på ferske spor - og minst
3 elger kom seg unna drevet. En kalv ble
spart. Omsider var vi omtrent ferdige
med drevet - og Spock og Eilif under-
søkte det siste området. Der fikk de ut 5
- 6 elger, de la i galopp i alle retninger. De
sprang forbi bror min i full fart, men en
okse snudde, og ble skutt av en annen
post. Broren min skjøt på ei kvige, men
den datt ikke straks. Han som skaut
oksen, skulle sette ”dauskott” på kviga,
men elgen sjanglet unna, og utfor et 135
m høyt stup - det kunne kanskje blitt en
del hundemat, men ingenting var bru -
kende til menneskemat.

Resten av første uka gikk vi på mange
spor, men elgen var veldig urolig - grun -
nen fikk vi vite senere.

Vi dro nedover igjen 21. oktober. Jeg
kjørte en leiebil nedover til Værness, kom
fram til broren min på natta, og dro derifra
igjen på formiddagen. Da satte vi Spock i
et band ute på trammen. Vi kom tilbake i
19-tida om kvelden. Naboene var helt
overgitt over at en hund kunne bli satt
igjen på et vilt fremmed sted, og være
helt i ro hele dagen!

Så ble det elgjakt igjen - lite resultat
fram til fredag 29., da ble det en elgkalv
(på innjord), dagen etter ble det en kalv til
- jeg skjøt den på ”heimtur” - et fantastisk
sammentreff, den jaktskrøna kan jeg for-
telle med tida (vi var 4 mann + Spock
som bar ned kalven fra langt innpå fjellet,
ganske tung kløv da!).

Broren min gadd ikke være med siste
dagen, søndag 31., det skulle egentlig
ikke jeg heller, siden jeg hadde over 70
mil kjøring nordover. Spock ble med
Gunnar Erling til Malm, der har det blitt
mange turer på han.

Da søndagen kom, med bra vær, og vi
fikk adgang til et område der det ikke var
jaktet på over en måned, kunne jo ikke
jeg la være å bli med. Jeg fikk ei kvige på
post, og skjøt den. Men en skytter på
laget vi jaktet ”parallelt” med, skjøt også
på ei kvige (kanskje den samme), derfor
ble Gunnar, Barack og et par andre på
laget opptatt med et resultatløst ettersøk,
så jeg måtte slakte elgen alene, for det
meste. Da jeg om sider hadde lastet opp
ei skikkelig bør, var det omtrent mørkt, og
regnet og stormen hadde kommet. Jeg
gikk derfor i full fart ned. Ved utløpet av
Årfjordtjønna (Flatanger i Nord-Trønde-
lag) passerte jeg ei skikkelig bjønnruke,
men gadd ikke stoppe og ta prøve av
den. I dag skulle Spock og Gunnar Erling
ta prøver, men da var tjønna steget en
halvmeter, og alt var vasket bort! Erger-
lig, hadde vært greit og hatt bevis for at
det hadde vært bjønn så langt ute på
kysten!

Spock jakthund
Av Kjell Arne Larsen

For nye lesere: Spock er Johanne Sundbys
trofaste sledehund som nå er pensjonert og har
fått ett nytt liv som jakthund hos Kjell-Arne Larsen.
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Arr: Norsk Polarhundklubb 
www.polarhund.no 

POLARHUNDLØPET
5. mars 2011

Grimsbu turistsenter i Folldal
www.grimsbu.no

50 km og 100 km

A-B-C 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) 
Nordisk (1-spann og flerspann, max 4 hunder)

Startkontingent:
100 km: kr 650 50 km: kr 550

Påmelding sendes til:
Norsk Polarhundklubb, v/Rita Lysholm,
Skjevdalen, 7374 Røros
e-post: rita@wanvare.no

Påmeldingsfrist: 21.februar
Kontonr: 1503.15.26741
Husk å skrive på klasse.

Kontaktpersoner:
Rita Lysholm Toril Kveldsvik
724 13852/ 926 14 849 90021502
rita@wanvare.no torilkve@online.no

Mer info:
www.polarhund.no og www.polarhundlopet.no

Velkommen til løp!
Hilsen Norsk Polarhundklubb

IFSS regelverk med tillägg av våra nationella regler
gäller för båda grupperna. 
I pulkastil är anspänning i dubbla led tillåtet.
Tävlingsledare Caroline Hoffman Jönsson.
Anmälningar via SDSF´s tävlingskalender där ytterli-
gare uppgifter finns att tillgå, även tävlings-PM kom-
mer att läggas ut på tävlingskalendern.
Anmälan från andra länder direkt till Caroline Hoff-
man Jönsson eller Jan Nordlöf via mail enligt adress
nedan.

Anmälningsavgift 700:- i samtliga klasser utom för
ÄJ, YJ, HD12 som tävlar utan anm.avgift.

Följande slädhundsklasser gäller:
Sprint:YJ-5, ÄJ-10, 2sp-5, 4sp-10, 6sp-15, 8sp-18,
MD: 4sp-44 endast grupp B, 6sp-44, Obegr-44. 

I släde är varje dag 1 heat, således omfattas tävlingen
av 2 heat (ett per dag).

Nordisk stil Lördag: 
Pulka: WP1(D21)-15 1 hund, MP1(H21)-15.
Nordisk stil söndag:
Lina: MWSY(HD12)-5 1 hund, MWSJ17(HD17)-10 1
hund, WS1(D21)-10 1 hund, MS1(H21)-10 1 hund.
Pulka: WP4(D21)-24 1-4 hundar, MP4(H21)-24 1-4
hundar.

Sista anmälnings- och betalningsdagdag 2011 01 28.
Insättes på pg 69074-3, adressat SPHK Nedre Norra.
Inga efteranmälningar emottages.
Har betalning ej inkommit till 110128 kommer ni ej att
finnas med på startlistan, trots anmälan.
Logibokning sker hos Åsarna Skicenter 0687-302 30
www.asarnaskicenter.se

Upplysningar om arrangemanget lämnas av Caroline
Hoffman Jönsson 070 5477539 carolinehoffmanjons-

son@telia.com eller Jan Nordlöf 070 584 24 41
jan.nordlof@gmail.com

Välkommen

Polarhundsmästerskapen
2011 02 05-06

SPHK Nedre Norra inbjuder till draghundstävling, med renrasiga polarhundar,
grupp B och C, slädhunds- och nordisk stil, i Åsarna.



Polardistans är en långdistanstävling för renrasiga polarhundar.
Det är en unik tävling dels för att den enbart är för renrasiga
polarhundar och dels för att de tävlande från start har med sig
all utrustning inklusive mat till sig själva och till hundarna. Ingen
hjälp får tas emot under tävlingen och det finns inga depåer. 

Tävlingen går på markerade leder i fjällterräng, myr och storsla-
gen skogsmark i området Särna, Lofsdalen, Lillhärdal. Start och
mål är på Särna Camping. 

Distanser och klasser:
160 KM 300 KM
Pulka obegränsad Pulka obegränsad
(1-4 hundar) (1-4 hundar)
Slädhund B, 5-8 hundar Slädhund B, 6-8 hundar
(4 hundar i mål) (4 hundar i mål)
Slädhund C, 6-8 hundar Slädhund B, 8-12 hundar
(4 hundar i mål) (6 hundar i mål)

Slädhund C, 8-12 hundar
(6 hundar i mål) 

Startavgifter:
Betalning senast 160 km 300 km
2010-12-31 2 500 sek 3 500 sek
2011-03-01 3 500 sek 4 500 sek

Startavgiften inkluderar avgift för dragmeritering, startfrukost,
lunch och bankett fredagen 11/3.
Kartor kommer att kunna köpas på plats (se hemsidan).

Startavgift sätts in på:
Bg 5574-8404, SPHK Västra, c/o Camilla Öhrn
IBAN NO: SE5880000836839843366932

OBS! Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betal-
ningen. Om du har problem med anmälan skicka ett mail till
2luba@telia.com 
eller problem med betalning camillaohrn@yahoo.com.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen eller
stryka klasser vid för få anmälda deltagare. 

Mer information hittar du på vår hemsida
www.polardistans.com.

Det går även bra att kontakta tävlingsledaren
Björn Zelander, tfn: 0706-372078, e-post:
race@polardistans.com
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SPHK:s LÅNGDISTANSTÄVLING 7 -11 MARS 2011

SPHK Västra hälsar välkommen till POLARDISTANS
Den naturliga utmaningen

För A, B och C hundar körs tävlingen enligt IFSS
regelverk + nationella tilläggsreglerna. Undantag är de
polarhundsraser som meriterar vid tävlingen. Då gäller
vikter mm enligt SPHK’s gällande meriteringsregler.

Tävlingen är ett meriteringstillfälle i sprint (ej 2 x 6 km
eller 2 x 32 km) för siberian husky. 
Tävlingen är ett meriteringstillfälle för samojed (ej 2 x 6
km) för polarhundstest A och B, samt polarhundsprov 2.

Anmälningsavgift: 650 kr. Om du bara vill delta en dag
gäller halva avgiften 325 kr.
Anmälan: Helst via SDSF’s nätanmälan eller direkt till
tävlings ledaren för de klasser som inte finns där via mail
cecilia.lonnberg@leksand.se tel 072-2131327.
Sista anmälningsdag: Måndag 21:a februari 2011.
Sista betalningsdag: Fredag 25:e februari 2011 SPHK
GD pg 93 24 27-8.

Hundar: A, B och C hundar. 
Klasser:2-spann släde: 6 km (ej meriterande) vuxna, 

ung domar, juniorer
4-spann släde: 11,5 km
6-spann släde: 15 km
8-spann släde: 17 km

1-spann pulka: 11,5 km (1 dag)
1-spann lina: 11,5 km (1 dag)
2 x 32 km släde: 4-8 hundar
2 x 32 km pulka:1-4 hundar

Vid få anmälningar i någon klass kan klasser komma att
slås ihop.

PM och startlista läggs ut på SDSF’s hemsida samt
SPHK Gävle Dalas hemsida ca 1 vecka innan tävlingen.
Om du vill att vi skickar PM + startlista via mail eller post
var god ange detta vid anmälan till tävlingsledaren 
cecilia.lonnberg@leksand.se.

Middag lördag kväll: Bokas enligt beskrivning, meny
och pri ser läggs ut på Gävle Dalas hemsida ca 1 månad
innan tävlingen.

Boende:
Folkets hus Svartnäs 50 kr/natt hårt underlag bokning
Mona Sjöö 0243-23 26 25
Svartnäs Pensionat tel 0246-211 70
Jädraås herrgård: 0297-451 65 (även vandrarhem)

Alla är hjärtligt välkomna!

SPHK Gävle Dala inbjuder till KM Ryssjön Open 5-6 mars 2011
I samarbete med Ryssjöns SHK
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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
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

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

Huskykalenderen 2011
Kr 110,- pr stk

Ved forsendelse kommer porto kr 25,- i tillegg. Ved bestilleng av to eller flere 
betales kun porto kr 25,-, så det lønner seg å bestille flere på samme bestilling.

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

Det er fortsatt mulig å kjøpe Huskykalenderen for etternølere, så ”løp og kjøp”!

Geir Johansen & Toril Wiik Johansen, Bergen

Tlf: 959 96 602/902 83 977          www.7mhusky.com
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Mail: halonnin@bbnett.no
Web: www.stykket.net

2130 KNAPPER

tlf: 62 97 02 95   
mobil: 915 56 388

Urhunden Kennel

E-mail : Urhunden.kennel@c2i.net

123hjemmeside.dk/Greger

Tone & Erik Greger

Stykket
Siberian
Husky

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

Urhunden Kennel

2130 KNAPPER

tlf: 62 97 02 95   
mobil: 915 56 388

E-mail : Urhunden.kennel@c2i.net

123hjemmeside.dk/Greger

Tone & Erik Greger

Elin og Stig Torp
Søsveen Nordre
2340 Løten

Tlf: 62 59 25 84
www.bergimellom.com

Run Roy`s Kennel
Oppdrett av Siberian Husky på Hamar

Roy Arne og Mari, Bjørnar og Steinar
www.runroy.com  www.roy@runroy.com Tlf: 62 53 24 34

Har du hjemmeside 
eller driver du med oppdrett? 

Her kan du informere andre om det!

Send mail til: vjorg@online.no

www.123hjemme.side.no/polarbreenkennel

Larry og Astrid

Berntsen

Tlf: 920 15 822

E-post:

larry.berntsen@c2i.net
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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

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

Finnsibir huskykennelFinnsibir huskykennel

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

Tlf: 95824344
2647 Sør-Fron

Hundemassasje, hunde   kjøring og oppdrett av Siberian husky



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


