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løp for registrerte polarhunder skal ha opp-
nådd en viss premiering på utstilling.

I neste nummer kommer det fyldigere
dekning fra VM 2011. Jeg vet det var flere
som tok bilder på Gåsbu, så send gjerne
inn bilder til Huskybladet.

Jeg hadde håpet på å få med en turre-
portasje i hvert nummer, men det har dess -
verre ikke kommet inn noen. Så kjære lese -
re, send inn turstoff, det er alltid popu lært å
lese, og morsomt for meg å sette inn i bla -
det.
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Lederens hjørne

Når dette skrives er det bare et par bil der
som skal på plass så er også dette num -
meret av Huskybladet ferdig. Jeg har nå
akkurat kommet hjem fra VM i sprint og
mellomdistanse på Gåsbu ved Hamar. At
hele 35 % av sledehunddeltakerne stilte på
startstreken med registrerte polarhunder
viser at IFSS har gjort et riktig valg med
hensyn til å ta med Nordic Breed.

Her var det utrolig mange flotte siberian
huskyspann å se, og også fire spann med
de tre øvrige polarhundrasene. Men, det er
et stort MEN. En av de tyske deltakerne
hadde et spann som var så lite polart at det
var nærmere et blandingshundspann enn
et siberian huskyspann. Trist å se, men nå
vet jeg grunnen til at den tyske siberian
huskyklubben krever DNA-testing av valper
og foreldredyr, for å sikre seg at det ikke er
jukset ved å blande inn andre hundetyper.
Jeg lar bildet som er tatt under VM tale for
seg. 

Når det er sagt, jeg tror de fleste vet at
jeg har et meget liberalt syn når det gjelder
både linjer og utseende på siberians, men
hvis det skal avles så ekstremt bare for å
oppnå fart mener jeg vi bør: Enten gå til
DNA-testing av valper og foreldredyr, noe
som både er dyrt og kompliserende, eller
rett og slett kreve at en hund som stiller i

Vinteren er her! I skrivende stund begyn -
ner jeg å bli noe lei av å måke meg inn i
hundegården hver gang jeg har vært på
noe, senest i går ettermiddag etter vinte -
rens største begivenhet; vintersamlingen.
Vi var utrolig heldige med været, strålende
solskinn og ikke for kaldt. Lett snødryss
over natten som skjulte alle gule flekker.
Bevertningen på Grimsbu turistsenter var
upåklagelig som alltid. Her er det en fryd å
være. Sosialt og trivelig. Tusen takk til
Johnny Blingsdalen og Camilla Kerler i
sportskomiteen for et fantastisk flott løpsar-
rangement. Profesjonelt og effektivt. Tusen
takk til Stine Oppegaard og hennes mann-
skap i pølsebua. Arrangementskomiteen
holdt tilskuere, løpskjørere og mannskap
mette og utørste i mange timer gjennom
samlingen. De serverte blant annet de dei-
ligste vafler. Tusen takk til alle frivillige som
stiller opp som løypeposter, veivakter,
handlere osv osv. Uten dere intet arrange-
ment! Jeg storkoste meg masse og håper
resten av dere gjorde det også. Det blir nok
en fyldig reportasje fra vintersamlingen.

VM
Det aller første VM’et i langdistanse-

hundekjøring har gått av stabelen i begyn -
nelsen av februar. Mange med siberian
huskies deltok på Femundløpet – både det

korte og det lange. Dessverre fikk mange
kjørere syke hunder og måtte bryte under-
veis. Dette kan jeg forstå må føles litt bittert
dersom Femundløpet var eneste hovedløp
denne sesongen. Jeg vil gjerne få gratulere
Cato Lunde med gullmedalje, Kim Dulk
(Sverige) med sølv og Catherine Mathis-
Fontaine (Frankrike) med bronse i korte
Femund (400 km), og Trond Hansen med
gullmedalje og Marius Moholt med sølv i
lange Femund (600 km). Nå gjenstår VM i
mellom- og kortdistanse på Hamar og i
Holmenkollen. Ønsker alle våre utøvere
lykke til!

Det begynner ubønnhørlig å lakke og li
mot vår. Dermed er det snart duket for vår
spesialutstilling og generalforsamling. Det
å ta et verv er veldig sosialt og trivelig –
man blir fort kjent med miljøet og folket på
denne måten. Jeg vil derfor oppfordre nye
og gamle medlemmer til å påta seg et verv
for en periode. Sett ditt preg på klubben!!
Ta kontakt med valgkomiteen eller styret
dersom du kunne tenke deg et verv. Det er
også mulig å anbefale andre.

På gjensyn i mai

Line

Fra Redaktøren
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Er dette en siberian husky?

Ny kennelannonse i dette nummeret er
Snykovet i Tromsø, på side 54.

Nå er det vår og snart slutt på snøen for
oss i Østlandsområdet i alle fall. Jeg gleder
meg til å bli ferdig med Huskybladet, for
siden begynnelsen av februar har det vært
jobbing nesten døgnet rundt, både med
Huskybladet, og i forbindelse med arbeidet
i TKS (slede hundkomiteen i Hundekjører -
forbundet) før VM. Samboer Viggo blir bru -
nere og brunere, mens jeg er like hvit.

Våren er også tid for utstillinger. Jeg
anbefaler spesialutstillingene til den norske
og den svenske huskyklubben, for de bru -
ker å ha gode dommere som legger vekt på
at en siberian faktisk er en trekkhund, i den
grad det kan vises i ringen. Årets svenske
dommer på Huskyutstillingen, Annica Upp-
ström, er selv hundekjører med siberians.
Så meld på hunden/e og ta noen trenings-
runder på gårdsplassen eller plenen så
hunden får en liten anelse om hva utstilling
går ut på. Og la hunden/e få et bad foran
utstillingen så dommeren får en ren og
velstelt hund til bedømming. Det er ikke så
mye som skal til før det gir utslag.

Samme helg som utstillingen er det også
generalforsamling i klubben. Møt opp og si
din mening dersom du har anledning til det.

På samlingen i fjor disket Stine i arrange-
mentskomiteen opp med kaker til kaffen,
kjempepopulært!

Vangsåsen 20. mars, Tora
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ABU-leder mars 2011

Da var det siste nr av HB før Årsmøtet og
jeg får lire av meg en siste lederspalte. For
å oppsummere litt (har jo vært innom de
samme temaene i spalten her før).

Det er for så vidt et sympatisk trekk syns
jeg, at den norske SH-verdenen består
primært av folk som er interessert i løps- og
turkjøring fremfor utstilling. Når vi ser
hvordan rasen har utviklet seg i så forskjel -
lige retninger, kan man av og til klø seg i
hodet og lure på åssen det er mulig. Eks-
tremer er ikke ønskelig i noen retning. En
siberian husky skal verken se ut som en
snipete glattpelset myndeblanding eller en
minimalamute med beinlengde som en
chowchow….

Det har kommet en god del showlinjeim-
porter siste år, selv om Norge nok er det
landet med minst interesse for utstillings-
huskier. Foreløpig kan det ikke sies at det
er antallet *showhunder* som er hovdår-
saken til at gjennomsnittskvaliteten på
rasen som sledehund er for dårlig. Men
utviklingen her til lands vil nok gå litt i den
retningen etter hvert, bare i saktere tempo
enn i andre land.

Det hevdes at det er for lite elitetenkning
i NSHK og for få folk som satser seriøst på
rasen som sledehund, ja det stemmer nok.
Noen få kenneler klarer å prestere bra i
åpne løp og viser at rasen fortsatt kan.
Kanskje blir det enda flere i fremtiden, jeg
synes ikke situasjonen er helt svart når
man sammenligner seg med resten av
Europa/verden. Innen rasehundavl/SH-avl
har man samme lille genpoolen å avle med
som man har hatt siden begynnelsen av
forrige århundre mens man i blandings-
hundverdenen kan krysse inn hva det
måtte være av gener man tror kan tilføre
noe. I tillegg er de polare rasene ofte folks
inngangsport til hundekjøring, og man gjør
sine første famlende avlsforsøk her. 

Selv har jeg vært medlem av klubben
siden 70-tallet og sett trendene og *kri -
gene* komme og gå. På 90-tallet hadde
klubben og rasen en skikkelig nedtur da
flertallet aktive hundekjørere/store kenneler
gikk over til blandingshunder. Det var ikke
mange SH-spann å se i åpne løp på 90-tal -
let. 

Så ble det mer og mer aktivitet i NSHK
igjen og antall SH-spann i løp bare øker for
hvert år. Det dukker opp nye folk som sat -
ser, trener, avler. Men ting tar tid. En rase-
hundklubb er ikke noe konstant, den er
summen av styret - medlemmene - miljøet
man sammen klarer å skape. Har man et
trivelig miljø på samlinger, arrangementer
og lokallag, bidrar dette til at folk fortsetter
med rasen, kanskje begynner å kjøre mer
aktivt, stiller høyere krav til avlsdyrene mht
bruksegenskaper etc. Kunnskap kan man

hente både i raseklubben og i sin lokale
trekkhundklubb og i hundekjørermiljøet
generelt.

De som skaffer seg sin første SH har
som regel ikke allverdens krav annet enn at
de ønsker en hund med trivelig gemytt og
utseende de liker. Trekkhundegenskapene
tenker mange at kommer automatisk siden
det er en typisk trekkhundrase. Så enkelt er
det dessverre ikke. Noen gjør grundig re -
search før de kjøper hund, andre er impul -
sive og sjarmeres kjapt og gæli av søte
valper på finn.no. Det er vanskelig å vite på
forhånd at man kommer til å bli bitt av
hundekjørerbasillen og ikke lenger kommer
til å være fornøyd med turkameratens inn-
sats i selen uansett hvor snill og søt den er.
Kanskje ender den som omplasserings-
hund blant mange.

Markedskreftene bestemmer mye her i
verden. Foreløpig er det mulig å få avset-
ning på siberian husky-valper og da pro-
duseres det valper, mange etter foreldredyr
som verken er merittert i bruks- eller utstil -
lingssammenheng. (I likhet med valper av
mange andre hunderaser som er salg-
bare.) Til dagen det plutselig sier stopp og
det blir dumpingpriser som på alaskan
husky-markedet. Da tenker folk seg
kanskje om to ganger før man avler.
Registreringstallene for siberian husky har
bare gått oppover både her og i våre nabo-
land. I 2010 ble det registrert hele 365 SH-
er mot 191 i 2005, 192 i 2006, 187 i 2007,
195 i 2008, 273 i 2009.

Selv om ikke fødselstallet pr år er helt
reelt fordi enkelte kenneler samler opp og
registrerer mange kull fra flere år tilbake
med ujevne mellomrom, så viser statistik -
ken en klar økning. Dette er kanskje ikke
udelt positivt… Så mange har ikke vært
registrert siden midten
av 80-tallet da det vel
lå på rundt 500 indivi -
der rett før det ble
åpnet for kjøring med
blandingshunder.

La oss håpe vi også
i fremtiden klarer å
opprettholde en balan -
sert stamme av sunne,
funksjonelle dyr som
ser ut som, samt KAN
gjøre den jobben de
ble skapt for, og i til-
legg beholde det sær-
pregete utseende som
det polare miljøet
utviklet. Denne kom-
binasjonen i tillegg til
et trivelig vesen er det
som fascinerer oss og
får oss til å holde på
rasen enten vi er inte -
ressert i tur, løp eller

begge deler. En god trekkhund gjør turene
morsommere også.

Det er den tiden av året da valgkomite-
medlemmene får brynt seg litt, aldri lett å få
folk til å si ja til verv, verken i vår klubb eller
andre frivillige organisasjoner. Og i NSHK
har mange av de ivrigste også mange
hunder som krever sin tid. Selv har jeg vært
redaktør av Huskybladet i 13 år og nå 4 år
i ABU-komiteen, så føler jeg ikke har så
mye overskudd å bidra med videre akkurat
nå. Har dårlig samvittighet for ikke å ha
utrettet mer mht dommerkonferanse etc,
trengs vist nye koster. Ivar har hatt ansvar
for Trekkhundtestdelen, og de andre to
klubbene har overlatt hovedarbeidet til han
også. Man har også jobb og private ting
som begrenser tiden man kan bruke, samt
at NKKs it-seksjon har vært treg… Men det
er da ting på gang!

Valgkomiteen strever med å finne en til å
ta seg av utstillingsdelen. Vi har vår ene
årlige spesialutstilling, der vi i motsetning til
utstillinger flest, prøver å finne dommere
som primært er opptatt av brukshunder, og
som legger vekt på de detaljer i anatomien
som sledehundfolk ser etter kontra hva
som er *trenden* i den showlinjebaserte
utstillingsverden. Dette er det ønskelig at vi
kan fortsette med, som en motvekt til
kennelklubbenes nesten totalt showdomi -
nerte scene. Det er en del byråkrati og tids-
frister som må følges. Selve det tekniske
mht å arrangere utstilling er blitt kraftig for-
enklet nå som det meste går elektronisk, til
og med påmeldingene. Men vi trenger en
person som kan følge det opp hvis klubben
skal fortsette å avholde sin årlige spesialut-
stilling. 

Håper noen melder seg.

Av Rikke Bergendahl

Portrett av hund på Syningen 2010
Foto: Oda Ingstad
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Etter to år med stand på Norsk Kennel
Klubbs Dogs4All messe på Lillestrøm, ble
klubben oppfordret til å ha stand på Vill-
marksmessen også. Oppfordringen ble
fulgt, og vi har nå fått tildelt 12 m2 stand på
Villmarksmessen på Lillestrøm i april.

Villmarksmessen arrangeres sam tidig
med Hytte 2011 og Hagemes sen. Åpnings-
tidene er 12.00 - 20.00 på torsdag og fre-
dag, og 10.00 - 18.00 på lørdag og søndag.
De siste to årene har det vært mellom 30 -
35.000 besøkende i løpet av messens 4
dager.

Vi håper flere av klubbens medlemmer
kan hjelpe til med å stå på stand. Ta kon-
takt med Stine Oppegaard på mob: 908 59
638 eller mail: stine@nfi.no. Mer informa-
sjon om messen finnes på www.villmarks-
messen.no

Norsk Siberian Husky Klubb på Villmarksmessen
7. - 10. april 2011 på Norges Varemesse, Lillestrøm

Alle hunder og katter eldre enn tre
måne der som har vært i Sverige og som
tas over grensen til Norge skal fra og
med fredag 11. mars behandles mot re -
vens dverg ben del orm. Denne bendel-
ormen er ufarlig for hunder og katter,
men kan forårsake svært alvorlig syk-
dom hos mennesker. Hunde- eller katte-
eiere kan selv behandle sine dyr.

Revens dvergbendelorm
(Echinococcus multilocularis)

Parasitten, som kalles revens dverg-
bendelorm, ble for første gang påvist i
Sverige på rev i desember 2010. Den er
hittil ikke påvist på det norske fastland, men
er påvist på Svalbard. Mennesker kan
smittes, enten ved direkte kontakt med
hund og katt eller ved inntak av for
eksempel sopp og bær fra områder der
parasitten finnes. Mennesker som smittes
kan i verste fall utvikle svært alvorlig og
livstruende sykdom. For å hindre at para-
sitten spres til Norge, innfø res det nå et
krav om at alle hunder og kat ter som har
vært i Sverige skal behandles.

Ny forskrift om behandling mot
echinococ cose for hund og katt som innfø -
res fra Sverige ble fastsatt 8. mars 2011
med ikrafttredelse 11. mars 2011.

Hva du må gjøre ved innførsel av hund
eller katt fra Sverige?
•  Alle hunder og katter eldre enn tre måne-

der skal behandles mot revens dvergben-
delorm i løpet av de siste 48 timer før inn-
reise til Norge.

•  Etter førstegangsbehandling som nevnt
over, kan hunder og katter som regel-
messig innføres fra Sverige til Norge

alternativt behandles jevnlig, og minimum 
hver 28. dag, i stedet for ved hver grense-
passering.
Behandling med 28 dagers intervall vil

være aktuelt for de som for eksempel har
hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre
grunner foretar jevnlige reiser over grensen
med hund eller katt. Hvis du senere vil
avslutte slik jevnlig behandling, er det vik tig
at dyret behandles en siste gang etter siste
innførsel til Norge. Denne siste behandlin -
gen må da skje i løpet av de siste 28 da -
gene etter foregående behandling.

Ved innførsel av hund og katt fra Sverige,
må du kunne dokumentere at dyret er
behandlet. Eksempel på egenerklærings-
skjema kan lastes ned.

Kjæledyr som ikke er av rovdyrslekten er
ikke mottakelige for smitten.

Om behandlingen. Legemidler mot revens
dvergbendelorm er reseptpliktige i Norge.
Du må derfor konsultere en veterinær som
skriver ut en resept slik at du kan få kjøpt
preparatet på apotek. Reseptplikten vur -
deres nå, slik at disse legemidlene kan bli
reseptfrie. Vi vil komme med ny informa-
sjon om dette så snart det er avgjort.

Legemidler mot bendelorm kan kjøpes
uten resept på apotek i Sverige. Eksempler
på legemidler som kan benyttes er midler
som inneholder praziquantel eller epsi-
prantel.

Hvorfor skal behandlingen skje til
bestemte tider? Hunder og katter kan bli
smittet når de spiser gnagere. Når du
behandler hund eller katt, vil det virksomme
stoffet i preparatet drepe alle utviklings-
stadier av parasitten. Det er viktig å

behandle dyrene så nært opp til innreisen
til Norge som mulig. Dess nærmere inn-
førselstidspunktet behandlingen skjer, dess
mindre er muligheten for at dyrene får i seg
ny smitte.

Når hunder og katter får i seg smitte med
revens dvergbendelorm, vil parasittene bli
kjønnsmodne i løpet av 28 dager. Kjønns-
modne parasitter skiller ut egg som andre
dyr og mennesker kan få i seg og smittes
av. Dersom du behandler hunden eller kat -
ten med maksimum 28 dagers mellomrom,
vil det ikke kunne utvikles kjønnsmodne
parasitter som kan smitte videre.

Hva bør du gjøre dersom du har vært i
Sverige før de nye reglene? Mattilsynet
oppfordrer alle hunde- og katteeiere som
har vært i Sverige med dyrene sine etter
høsten 2010 om å så snart som mulig gi
dyrene en behandling mot revens dverg-
bendelorm.

Hva oppnår vi? - Mattilsynets mål er å
hindre sykdom og å redusere risikoen for at
vi får revens dvergbendelorm til Norge, sier
fungerende seksjonssjef Siri M. Løtvedt.
Det er selvsagt vanskelig å unngå at en
parasitt som har sin livssyklus i naturen
sprer seg, men vanligvis spres smitten
langsomt i naturen fordi rev og smågna -
gere sjelden vandrer over lange streknin -
ger.

Publikumshenvendelser: Kontakt ditt lo -
kale Mattilsyn på telefon 06040.
Pressekontakt i Mattilsynet Siri Margrete
Løtvedt, seniorrådgiver, seksjon for landdyr
og dyrehelsepersonell - hovedkontoret, tlf.
51 68 43 56/954 08 855

Informasjon fra Mattilsynet: Revens dvergbendelorm

Hunder og katter som kommer fra Sverige må behandles mot bendelorm

Siste nytt pr 14.3.2011: Middel mot revens dvergbendelorm kan kjøpes reseptfritt på apotek.
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Velkommen til NSHK’s Spesialutstilling 2011
Frya Leir, Ringebu lørdag 21. mai 2011

Dommer: Annica Uppström, Sverige

Påmeldingsfrister: 
Elektronisk/Web: 5. mai 2011
Papirskjema: 28. april 2011 (kr 80,- ekstra) 
Forlenget frist: 9. mai 2011 (kr 80,- ekstra)

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

Påmeldingsavgift elektronisk:
Valp kr 150,-, JK, UK, AK, CHK, VK kr 300,-.
På papirskjema kr 190,-/ 380,-.
50% rabatt fra og med 3. påmeldte hund fra samme eier
(gjelder ikke valp). Avls- og oppdretterklasse gratis. Ikke-
medlemmer av NSHK, en av NKKs medlemsklubber, eller
samarbeidende utenlandsk organisasjon betaler dobbel
avgift. Ved for sen betaling beregnes 50% tillegg.
Påmeldin gen er bindende.

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

Påmeldingsavgift for manuell påmelding sendes:
NSHK v/ kasserer Birgit Alhaug, Jessnesv. 196,
2315 Hamar, tlf 62 53 44 82. 
E-post: kaasia@online.no
Betales innen 29. april 2011 til kontonr. 0530 23 47060.
Husk å merke betalingen med registreringsnummer og
navn.

Utstiller må huske:
Gyldig vaksinasjonsattest! Hund under ett års alder må
være minimum 12 uker ved siste vaksinasjon. Hund over
ett år skal være vaksinert ved ca. ett års alder, deretter
skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 år
siden. Det må gå minst 14 dager fra 1. gangs vaksinasjon
til hunden møter på utstilling. Ved revaksinering kreves det
ikke isolasjonstid. Alle hunder født etter 01.01.98 må være
ID-merket for å kunne delta på utstilling.

Hunden kan ikke delta dersom den er syk, eller har utøy.
Tisper som er mer enn 5 uker drektig eller har valper yngre
enn 8 uker kan ikke delta.

Barn og hund:
Påmelding i sekretariatet for utdeling av startnummer før kl
11.00. Påmeldingsavgift kr 40,-. Hunden trenger ikke å
være påmeldt til den øvrige utstillingen, men det må frem-
vises gyldig vaksinasjonsattest.

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

Ønsker dere å ha annonse i utstillingskatalogen?
Kennel- /firma-annonse ½ side kr 100,-, 1/1 side kr 200,-.
Halv pris for medlemmer av NSHK. 
Firma som gir gavepremie til utstillingen får gratis
annonse. Ønsker du å ha stand på utstillingen? Ta kontakt
med Rikke Bergendahl, mail: rikke@norway.online.no.

Sekretariatet er åpnet fra kl 7.30. 
Utstillingen starter kl 9.30.

Utleie av rom, og andre priser:
Frya leir tar imot alle rombestillinger på telefon 61 28 11 30/970
75 416 eller mail: info@fryaleir.no. Informasjon om deres
avbestil lingsregler finnes på nettsidene: www.fryaleir.no. Pris er
pr rom/natt og inkluderer sluttvask, men er eksklusivt sengetøy.

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

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

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

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

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

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

Mat:
Middag blir servert med kaffe og te og vann. 
Frokost og lunsj blir servert med melk, appelsin, kaffe, te og vann.
Frokost: Kr 75,- pr pers.
Lunsj: Kr 145,- pr pers.
Middag: 
en rett: Kr 175,- pr pers. 
to retts middag: Kr 250,- pr pers.
tre retts middag: Kr 275,- pr pers.
Barn under 12 spiser for halv pris, under 5 spiser de gratis.



7Huskybladet

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

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

3) Hilsing
Forhør deg alltid med hunden(e)s eier før du lar dine hunder
hilse på andres hunder på kjetting. Dette på grunn av mulig
smitte av sykdommer (kennelhoste spesielt), lus etc.

4) Husdyr/beitedyr
På samlinger som blir avviklet på et slikt tidspunkt hvor det kan
være fare for at bufe og/eller husdyr er på beite (eller lignende)
skal hundene oppstalles forsvarlig enten på kjetting eller wire
når de ikke er under tilsyn. Dette gjelder spesielt på spesialut-
stillingen som arrangeres om våren og på høstsamlingen.

5) Vis hensyn
Ta hensyn til samlingens naboer, grunneiere og ikke minst
andre klubbmedlemmer. NSHK ønsker å bli oppfattet som en
inkluderende klubb, og som generelt er godt likt de steder vi
gjester.

Retningslinjer for hundehold på Norsk Siberian Husky Klubbs samlinger

Styret ønsker med dette å innkalle til Norsk Siberian
Husky Klubbs generalforsamling 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.

Dagsorden:
1) Åpning av generalforsamlingen ved leder 

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

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

Birgit Bordvik Alhaug
6) Saksliste

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

7) Valg av representanter til styre og komiteer
Valgkomiteens innstilling

8) Eventuelt

Møte- og stemmerett i generalforsamlingen har:
Alle med gyldig medlemskap. Gyldig medlemskap
har æresmedlemmer og personer som har betalt

kontingenten for det år generalforsamlingen avhol -
des. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte
eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan
bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal
være styret i hende senest en uke før generalfor-
samlingen. Styret kommer til å angi hvordan for-
håndstemmene skal innsendes for at stemmegiv-
ningen skal være hemmelig ved neste innkalling.
Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkur -
rerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke
kreves. 

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret

Innkalling til generalforsamling 2011

Søndag 22.5. fra 10.00-12.00, på Frya

Forhåndsstemming
De som ikke har anledning til å møte på gene -
ralforsamlingen kan forhåndsstemme. Stem -
mene sendes til Ingeborg Thurmann-Nielsen,
Gref ten enga 6, 2324 Vang på Hedmark innen
10 dager før generalforsamlingen. Stemmene
legges i en lukket konvolutt som vil bli levert til
tellekorpset på generalforsamlingen. For å
unngå at noen stem mer flere ganger, må med-
lemsnummer i NKK og navn ligge ved siden av
konvolutten med stemmeseddelen.
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ÅRSREGNSKAP FOR N.S.H.K. PR. 31.12.2010

Norsk Siberian Husky Klubb

Svatsum, 08.02.11

Revisjon av regnskapet til NSHK for 2009

Jeg har sett igjennom bilag og føringen av regn-
skapet for 2010 og funnet det i orden. Regn -
skapet er nøyaktig og oversiktlig ført.

Regnskapet anbefales godkjent av årsmøtet.

Trond Hafel
revisor

NOTE 1

Medlemsmassen 2006 2007 2008 2009 2010
Betalende medlemmer 302 353 320 364 405
I tillegg kommer 4 æresmedlemmer

NOTE 2

Forbruk av klubbeffekter 2010

Inn.beholdning pr 01.01.2010 14923,80
Innkjøpte effekter 15305,00
Sum inngående 30228,80
Utgående beholdning etter telling 16726,00
Vareforbruk 13502,80

NOTE 3

Varebeholdning klubbeffekter pr 31.12.2010

Artikkel Antall Kostpris Total kostpris Salgspris Total salgspris
Pin NSHK 107 21,35 2284,45 50,00 5350,00
Merke klistre NSHK, stor 166 22,05 3660,30 40,00 6640,00
Merke klistre NSHK, lite 30 8,00 240,00 20,00 600,00
Merke stoff NSHK 67 15,25 1021,75 40,00 2680,00
Nøkkelring 67 10,00 670,00 15,00 1005,00
Lighter NSHK 41 7,50 307,50 15,00 615,00
Krus 38 60,00 2280,00 80,00 3040,00
Drikkeflasker 7 20,00 140,00 40,00 280,00
College gensere 12 171,25 2055,00 200,00 2400,00
T-skjorter 12 50,00 600,00 100,00 1200,00
Musematter 13 60,00 780,00 80,00 1040,00
Utstillingsnåler 130 6,00 780,00 10,00 1300,00
Fleece jakker uten vindstopp 0 210,00 0,00 350,00 0,00
Fleece jakker med vindstopp 1 290,00 290,00 500,00 500,00
Hettegenser 6 167,00 1002,00 250,00 1500,00
Hettejakker 3 205,00 615,00 300,00 900,00
Sum varebeholdning 16726,00 29050,00

RESULTATREGNSKAP 2009 2010

INNTEKTER
Kontingenter        Note 1 86200,00 92075,00
Annonseinntekter 5550,00 11350,00
Arrangementsinntekter 35950,00 41238,50
Kalendere 2800,00 6190,00
Salg av effekter 6725,00 8990,00
Andre inntekter _______ 2140,00
Sum inntekter 137225,00 161983,00

UTGIFTER
Arrangementsutgifter 36673,50 36753,65
Messe 5510,25 10808,09
Porto 14359,34 16563,91
Huskybladet-trykking 28912,00 37337,50
Kalendere 9624,00 8669,00
Premier 10201,00 11207,00
Kontorhold 1597,00 799,00
Tlf 0,00 0,00
Reiseutgifter 0,00 0,00
Møteutgifter 0,00 0,00
Vareforbruk        Note 2 6240,26 13502,80
Gebyrer 127,00 343,00
Hjemmesiden 550,00 1808,07
Andre utgifter 1150,00 3239,00
Sum kostnader 114944,35 141031,02

Driftsresultat 22280,65 20952,48
Renteinntekter 4520,82 4125,59
Årsresultat 26801,47 25078,07

BALANSE

OMLØPSMIDLER
Bank + kasse 227212,25 250488,12
Varebeholdning        Note 3 14923,80 16726,00
Sum eiendeler 242136,05 267214,12

EGENKAPITAL
Egenkapital 215334,58 242136,05
Årsresultat 26801,47 25078,07
Sum egenkapital 242136,05 267214,12
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BUDSJETT NSHK 2011
INNTEKTER
Kontingenter 98000,00
Annonseinntekter 13000,00
Arrangementsinntekter 44000,00
Kalendere 8000,00
Andre inntekter 12000,00
Sum inntekter 175000,00

UTGIFTER
Arrangementsutgifter 40000,00
Porto 18000,00
Huskybladet-trykking 40000,00
Redaktør 4 nummer 6000,00
Premier 9000,00
Kontorhold 1500,00

Tlf 500,00
Reiseutgifter 500,00
Møteutgifter 500,00
Vareforbruk 10000,00
Gebyrer 400,00
Info.brosjyre - trykking 7000.- / forfatter 3000.- 10000,00
Lokallag 10000,00
Messer 15000,00
Kalendere 9000,00
Andre utgifter 3500,00
Sum kostnader 173900,00

Driftsresultat 1100,00
Renteinntekter 4500,00
Årsresultat 5600,00

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

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

Arrangementskomiteen
I likhet med sportskomiteen er denne komiteen også meget sosial og
tidsbegrenset. Høydepunktet er høstsamling på snø som arrangeres
som regel rundt 1.desember hvert år. Denne komiteen kunne trenge
noen som har lyst til å både finne på nye aktiviteter samt å skape
entusiasme på samlingene. På vintersamlingen arrangerer komiteen
barneløp og 100m sprint med løs hund. Populære aktiviteter!

Redaksjonskomiteen
Har du en skribent i magen? Eller er du flink til å finne godt stoff? I til-
legg til skribenter trenger komiteen noen som kan lage intervjuer,
reportasjer, fotografere på samlinger og skrive ”fagartikler” om avl,
genetikk, hundekjøring/konkurransekjøring, tre ning/utstyr med mer. 

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

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

Leder: Johanne Sundby
e-post: johanne.sundby@medisin.uio.no, tlf: 905 58 704
Gro Teslo
e-post: groteslo@online.no, tlf 62 57 85 12
Viggo Jørgensen
e-post: vjorg@online.no tlf: 62 59 84 26/907 23 355

Oversikt over de som
er på valg:

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

Redaksjonskomiteen
Leder Tora Kleven Ikke på valg
Medlem Kari Solvang Hope På valg
Medlem Anne-Katrine Kroken På valg
Medlem Anders Kohler Fugelli På valg
Medlem Odd Gulaker Ikke på valg

Sportskomiteen
Leder Johnny Blingsdalen På valg
Medlem Ingeborg Buseth På valg
Medlem Camilla Kerler På valg
Medlem Anders Kohler Fugelli Ikke på valg
Medlem Svein Dufseth Ikke på valg

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

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

Valgkomiteen
Leder Johanne Sundby På valg
Medlem Gro Teslo På valg
Medlem Viggo Jørgensen På valg

Oversikten viser hvem som er på valg, uten hen-
syn til hvem som ønsker å fortsette eller ikke.
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Årsrapport fra Styret 2010/2011

Årsrapport for 2010 fra Redaksjonskomiteen
Redaksjonskomiteen har bestått av følgende personer:

Til 30.5.10
Tora Kleven, redaktør
Johanne Sundby
Kari Solvang Hope
Anne-Katrine Kroken
Anders Kohler Fugelli
Fra 30.5.10
Tora Kleven, redaktør
Kari Solvang Hope
Anne-Katrine Kroken
Anders Kohler Fugelli
Odd Gulaker

Huskybladet har informert om klubbens aktiviteter, annonsert
samlinger, og skrevet referater så medlemmene er informert om
hva som rører seg i klubben. Redaksjonsmedlemmene har enten
skrevet referater selv, eller fått andre klubbmedlemmer til å skrive.
På denne måten har flere fått bidra.

Huskybladet kom ut med fire nummer i 2010. Den gamle og den
nye redaksjonskomiteen har gitt ut to nummer hver. Antall sider har

variert fra 40 til 60. Huskybladet har blitt trykket i 400 eksemplarer,
med unntak av nr 4-2010 som ble trykket i 425 eks i forbindelse
med messen Dogs4All. Pr 1.1.2011 har vi 26 kennelannonser. Det
har vært en del avganger, men nye har kommet til så antallet er
stabilt.

Stofftilgangen er fortsatt god, og mange har lagt ned mye arbeid i
å skrive. Takk til alle dere! Billedtilgangen har vært stor, og inn-
sendte bilder holder nå god kvalitet. Fra og med nr 4-2010 har
annonse for klubbeffekter blitt flyttet inn i bladet så sistesida kan
prydes av medlemmenes fargebilder. 

Bladet blir trykket hos Arkan Kopi & Digitaltrykk, og kvaliteten er
god. Stine Oppegaard med familie sørger for kjapp henting av
bladet hos Arkan, ordner med adresseetiketter og utsendelse.
Viggo Jørgensen er fortsatt redaktørens tekniske konsulent.

Redaksjonskomiteen har holdt kontakt pr mail og telefon etter
behov.

Vangsåsen 9.2.2011
For Redaksjonskomiteen
Tora Kleven

Styremøter har blitt avholdt på samlingene, ellers har kontakten
foregått på epost. 

Løpsmeritteringen
Styret jobber aktivt med denne saken i samarbeid med de andre
raseklubbene for polare trekkhunder. Ansvar for utregning av
meritteringen ligger under Avls-, Bruks- og Utstillingskomiteen
(ABU-komiteen).

VM i hundekjøring 2011
Det har vært kontinuerlig kontakt mellom NSHK, Hundekjørerfor-
bundet og IFSS (International Federation of Sleddog Sports) for å
få på plass uttaksløp for VM-deltakelse i sprint og mellomdistanse.
VM langdistanse krevde ikke kvalifisering. Det er nå tatt ut delta -
kere til VM i sprint og mellomdistanse gjennom en rekke uttaksløp
tidlig i sesongen.

Samarbeid mellom de polare rasehundklubbene
Norsk Alaskan Malamute Klubb (NAMK) og NSHK arrangerte bar-
marksløp 31.oktober 2010 (Halloweenløpet). Dette var en suksess
med mange deltakere fra NAMK, NSHK, Norsk Polarhundklubb
(NP) og alaska husky-kjørere. Planen er å gjøre dette til en årlig
begivenhet.

Samarbeid med Norges Hundekjørerforbund (NHF)
En treg materie å jobbe med. Men styret ser mye lysere på et mulig
samarbeid med NHF nå med flere siberian huskykjørere med i
TKS. 

DOGS4ALL
NSHK var igjen representert på Norges største hundemesse.
Standen har blitt meget forseggjort og profesjonell, og var en av de
mest besøkte. Deltakelse i raseparaden begge dager. Foruten
styret har arrangementskomiteen og lokallaget Oslo og Akershus
bidratt som messevakter. Arrangementskomiteen har hatt ansva ret
for planleggingen av messestanden.

Helseundersøkelsen basert på svenske RAS
Gjennomføringen av helseundersøkelsen er utsatt til våren/som -
meren 2011. Styret har gjort forarbeidet ved å finne fram til de som
har oppdrettet et kull eller flere de siste fem år. Styret har også
kontakt med styret i Svenske Polarhundklubben om gjennomføring
av helseundersøkelsen.

Solnedgang på Syningen 2010
Foto: Oda Ingstad
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Årsrapport 2011 fra Sportskomiteen
1. Generelt
Sportskomiteen har, siden siste årsmøte, bestått av:

Johnny Blingsdalen  (leder)
Anders Fugelli
Svein Dufseth
Ingeborg Buseth
Camilla Kerler

Sportskomiteens hovedoppgaver har vært:
• Arrangere uformelt vognløp på høstsamlingen
• Arrangere vognløp for NP, NAMK og NSHK på Mangen i samar-

beid med NAMK
• Arrangere slede- og snørekjøringsløp på vintersamlingen, d.v.s.

Huskyløpet (50 km), sprint (10 og 16 km), rekrutteringsløp
(10 km) og kickspark-konkurranse.

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

2. Høstsamlinga på Åstjern, 24 - 26 september 2010
Vi har vært på Åstjern to ganger tidligere med godt resultat, derfor
har vi fortsatt ”i samme spor”. Rune Resset er i år byttet ut med ny
driftsansvarlig Hege Aasen-Vaksvang. Overnatting og bespisning
var som før, kjempebra! Dog var været litt mindre tiltalende, med
snø og sludd fredags kveld, som satte en stopper for leirbål og
lignende.

Vognløpet, snøreløp med og uten sykkel ble arrangert. Det var
totalt 33 startende deltakere. Løpstraséer ble likt som tidligere, løp-
ing foregår hovedsaklig på stier, mens vogn og sykkelløp gikk frem
og tilbake langs veien mot Eina.

Snøreløping 2.5 km
Vogn/ sykkelløp 5,5km
Snøreløping barn 750m

3. Vognløp på Mangen, 31 oktober 2010
I samarbeid med NAMK v/Petter Ringerike, arrangerte vi vognløp
på Mangen i Aurskog. Det var 25 deltakere, flott vær og velykket
bortsett fra en ”tabbe”, det var denne søndagen at klokka ble stilt
til vintertid, dermed kom mørket en time før beregnet. Mange
hadde ikke tatt med hodelykter, slik at siste del av løpet foregikk i
mørket.

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

Løypene er  i hovedsak lik med tidligere, men Huskyløpet fikk en
runde i runden som måtte kjøres tre ganger, for å slippe turen opp
på snaufjellet.

Det var stor oppslutning på barneløpet arrangert av Stine og co.

Alt i alt et godt år, takket være de ildsjeler som alltid stiller opp, på
vegne av sportskomiteen: Takk til dere.

Oslo, 24.02.2011
For sportskomiteen,
Johnny Blingsdalen 

Tore Hunskår på Grimsbu 2011      Foto: Kari Hope

Årsmelding 2010 Avls-, bruks- og utstillingskomiteen
Komiteen har bestått av 

Leder Rikke  Bergendahl
Valpeformidler Hågen Bjørgum
Ingvild Jørgensen
Ivar Hordnes Hovedansvarlig brukstest:
Torbjørn Jørgensen
Stig Torp

Komiteen avviklet spesialutstillingen på Frya Leir 29. mai 2010
med irske Mary Davidson som dommer, 64 voksne og 10 valper
ble bedømt. Rikke Bergendahl var utstillingssekretær. Frya Leir var
godt egnet for utstilling!

Rikke Bergendahl har besvart henvendelser fra hundeklubbene
om å ha med rasen vår på utstilling. Vi har sendt samme skriv som
i fjor dvs har mer spesifikke krav til hvilke land vi ikke ønsker

dommere fra på vår rase, samt lagt til noen nye *ønskede* dom -
mere.

Ivar Hordnes har vært hovedansvarlig for Trekkhundprøvearbei -
det. Folk fra NKK, NAMK, NP og NSHK har jobbet om et felles
dokument med en fellesdel og individuelle regelverk for hver av
rasene. Mye av arbeidet/initiativet har falt på Ivar. Resultatene skal
arkiveres i NKKs database Dogweb, men klargjøringen av denne
går tregt. Arbeid med dommerkonferanse har også gått smått.

Valpeformidler har hatt jevn pågang av henvendelser som vanlig,
men endel av formidlingen foregår direkte via hjemmesiden der
folk finner liste over kull og tar direkte kontakt med oppdrettere. I
tillegg er det en del mailer med diverse spørsmål om rasen

For ABU-komiteen
Rikke Bergendahl
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Årsrapport fra Arrangementskomiteen
1. Generelt
Arrangementskomiteen har siden siste årsmøte bestått av:

Stine Oppegaard, leder
Eva Sparre-Stokke Kraft
Jon Inge Hørsandlien
Elin Ingstad
Sigmund Alhaug
Fred O. Johansen (ny)

Komiteen ble utvidet med ett nytt komitémedlem på årsmøtet
2010, fordi det er mange medlemmer som ikke deltar på arrange-
mentene. Sigmund Alhaug har hatt ansvaret for salg og bestilling
av klubbeffekter. Utover dette har komiteen hatt ansvaret for eller
medvirket ved følgende arrangementer:

2. Huskyklubbens spesialutstilling og årsmøte, 29. - 30. mai
2010, Frya leir
Spesialutstillingen innebærer få oppgaver for arrangmenteskomi-
teen, men det ble satt stor pris på kake og noe ekstra til kaffen etter
lørdagens fellesmåltid. Vi arrangerte også loddsalg og premieut-
deling.

3. Høstsamling, 24. - 26. september 2010, Åstjern
Samlingen var for tredje gang lagt til Åstjern på Brandbu.

Fredag kveld holdt tsjekkiske Jana Henychová foredrag og viste
bilder fra livet som hundekjører i Tsjekkia.

Fredagens tilløp til snøvær forsvant til lørdagens løp, men resul-
terte i at løypene var ganske så våte og sølete. Sportskomiteen
arrangerte som vanlig løp på 5,5 km for sykling med 1-2 hunder, 4-
8 spann med 19 påmeldte og snøreløp på 3,1 km for seniorer med
1-2 hunder (5 deltagere) og snøreløp på 750 m med 1-2 hunder for
junior og barn med henholdsvis 3 og 5 påmeldte. De som ikke del-
tok i løp var løypevakter, fotografer eller rett og slett ivrige pub-
likummere.

Lørdagen ble avsluttet med felles måltid, og enkelte trakk så ut
til bålet for musikalsk underholdning. 

Det er hyggelig å oppleve at klubben stadig får nye medlemmer,
og enkelte må til og med kjøre langt for å delta.

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

4. Dogs4All, 27. - 28. november 2010, Lillestrøm
For andre gang ble Norsk Kennel Klubbs vinnerutstilling utvidet til
en stor salgsutstilling med leverandører innen hundeutstyr, fôr,
kosthold og informasjonstjenester. Nærmere 60 raseklubber,
deriblant Norsk Siberian Husky Klubb, hadde egen stand på rase-
torget.

Vi valgte å doble standen til totalt 16 m2 så vi fikk plass til en
liten hundegård, trehjuling og slede, i tillegg til disk og stoler.
Standen ble dekorert med flotte plakater med huskymotiv. Det ble
også vist film og bilder av hunder i aksjon. Valpebrosjyren og Hus-
kybladet ble delt ut til de som var interessert i mer informasjon. I
tillegg hadde vi enkelte klubbeffekter for salg.

Også i år stilte vi opp i Raseparaden, denne gangen begge da -
gene, og med både hunder i bånd, i tillegg til demonstrasjon av tre-
hjulingen.

Flere medlemmer, og ikke bare arrangementskomiteen, stilte
opp og sørget for at standen var bemannet fra morgen til kveld i
løpet av de to dagene. Messen hadde totalt 14.600 besøkende,
som var en liten nedgang fra det første året.

5. Høstsamling på snø, 3. - 5. desember 2010, Syningen i Ål
Samlingen er ment som sosialt samvær og trening av hunder, uten
organiserte aktiviteter, og blir av flere medlemmer oppfattet som
den mest sosiale samlingen. Løypene blir kjørt opp av lokale
hundekjørere (igjen stor takk til Tore Hunskår, Kari Efjestad m.fl).
Det var stor interesse fra både medlemmer og andre interesserte,

og vi endte vel opp med 41 personer til 30 sengeplasser. Litt usik -
kert hva det endelige antallet ble, men alle fikk sengeplass på 6
eller 8-manns rom, i kjelleren, sofaene i stuen eller nabohytta. Det
var hyggelig å se igjen gamle kjente, i tillegg til at det var flere nye
ansikter å se. Vareopptellingen av firbeinte endte tilslutt på 194
hunder.

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

På lørdagen fikk noen seg langturer, mens andre kjørte flere
kortere turer med egne eller lånte hunder.

6. Vintersamling, 24. - 27. februar 2011, Grimsbu Turistsenter
i Folldal
Sportskomiteen arrangerte Huskyløpet på 2 x 50 km i tillegg til
sprint på 2 x 10 km og rekruttløp på 10 km. Nytt av året var egen
klasse for Kickspark i barneløypa. Arrangementskomiteen sto for
gjennomføringen av Barneløpet. Som tidligere år, disponerte vi en
pølsebod som sto i start/målområdet. Det var salg av pølser, kake,
vafler (190 stk!), kaffe og toddy både lørdag og søndag. Pølsekok-
ingen gikk veldig bra med utlånt gryte med termostat fra Leiv Vidar.
Boden ble et hyggelig samlingspunkt mens man ventet på at
spann skulle starte eller komme i mål.

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

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

Oslo, 03.03.11
For arrangementskomiteen,
Stine Oppegaard

Andrea og Martine Oppegaard Jakobsen i hundegården på Dogs4All.
Foto: Oda Ingstad
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Bilder fra Vintersamlingen på Grimsbu, Huskyløpet 2011

Over: Kenneth Monsen
T.v.: Svein Dufseth
Under t.v.: Augustus Moltubakk
Under: Lars Kristian Günther

Foto: Kari Hope
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Vintersamling på Grimsbu 2011

På vei, for 11 år på rad. Hytta ble booket
i fjor, vi har stålkontroll på utstyr, bikkjer,
klær og oss selv. Å pakke til vintersamling i
NSHK er som å skru på autopiloten. En
kjapp telefon til Stig og Elin (våre hyttesam-
boere). Der råder det ørlite mer kaos. ”Kort”
fortalt: Hopes mista nesten hjulet på bilen
ved Elgstua Elverum, Stig kjørte fra Løten
og hentet dem og bikkjer, bilen hentet av
Falken og kjørt på verksted i Elverum. Til-
bake på Løten manglet det 2 hunder (!!??),
tilbake til Elverum og verksted og de uvi -
tende bikkjene i hengeren tilbake til Løten.
Line tok med seg hjulbolter fra Oslo, leverte
de på Elverum, Ulf ble fraktet til Elverum,
hentet bilen og tilbake for å hente resten av
familien og SÅ var alle på vei…

Vi kruset nordover på E6, Ringebu og
over Venabygdsfjellet i blåst og mye
føykesnø over veien. Videre ned mot Sollia
og Folldal. Det ble sol og fint, men mindre
og mindre snø og min snørekjørende bedre
halvdel begynte å bekymre seg for beleg -
get på skiene sine. Og jeg? Couldn`t care
less, da jeg ikke hadde en plan i verden
annet enn å spasere rundt å prate og se og
ta litt bilder her, drikke litt rødvin der, handle
litt, heie litt og spise god mat i godt lag…

Kjøremøte
Johnny, sportskomiteens leder og man -

nen med manglende stress i genetikken,
Fåbergs savnede sønn, rolig gestikule -
rende: Detta går så bra så, samma som i
fjor og alle åra før… Klubbens lokale
støttespiller og løypekjører Kjell Ove, alltid
velvillig og hjelpsom og som før står for
detaljert gjennomgang av 5 mils traseen:
non stubber som stikker opp i bakken der
ja, en grunn til at dere kjører oppover den
bakken ja… så er det et parrti med is der ja,
går så greit så, bare å bremse… så ære ei
steinrøys der og non fonner der og litt smalt
der ja, men går så greit så… bare å
bremse… så tar dere til høyre der det står
Grimsbu 1, nei var det Grimsbu 2, så tar
dere til venstre andre runden mot Grimsbu
2 eller var det 1 jaaa dere vil skjønne det…
gåkke an å kjøre seg bort… godt merka!

Løpene dag 1
For både kjørere og oss tilskuere,

behagelig sen start kl 10.00. Spannene
som skal ut på 5-mila, suser av gårde opp
mot Folldalsfjella. Det er kun seks star -
tende så det er unnagjort på null komma
svisj. Alt forløper smertefritt og glatt, for -
uten en litt treg start på en 8-spannskjører,
jeg sier ikke hvem, men at det var den
samme som kjørte seg bort dag 2… ja
såpass kan jeg røpe.

Så er det sprinterne. Fem spann i 6-
spannsklassen og her aner vi allerede før
start at konkurransen blir knalltøff, stresset
stiger hos kjørere og hunder og selv jeg
som tilskuer kjenner på løpsnerven. Videre
tre spann ut i 4-spannsklassen og tempo ut
er vel så høyt her. Min bedre halvdel har
etter å ha sjekket at det er nok snø spadd
over asfalten plukket to hunder fra øverste
hylle av våre 11 firbente og i lange gampe-
tak er han også forsvunnet ut i 10 km-run -
den. Ingen konkurrenter, men en snøre-
kjører til med en hund ser vi tilskuere vel av
gårde før det braker løs i historiens største
juniorklasse sprint med hele fire 4-spann,

et 2-spann og et 1-spann snørekjøring!!
Dette er jentene som har vokst opp på vin -
ter samling, vi har sett de leke, ake, snøre-
kjøre, kjøre barneløp og rekruttløp. Nå mer
fnisende ungdomsjenter med hundekjører-
interesse, om det er mulig, enda større enn
da de var små. De smeller ut av startom-
rådet, alle som en foruten Oda som har lånt
en hannhund av oss som akkurat i dag har
bestemt seg for at han vil gå 10 km
baklengs…

Sportskomiteen har full kontroll og sjefen
sjøl sitter klar med stoppeklokke, kaffe,
røyk og godt planta i en fluktstol med
reinskinn. Sola skinner over oss tilskuere

- Duellenes samling
Tekst: Anne-Katrine Kroken

Spennende duell mellom Atle Eikevik og Viggo Jørgensen på Huskysprinten. Atle leder med
fire sekunder etter første dag.
Over: Atle Eikevik Under: Viggo Jørgensen Foto: Inger Marie Øygard

Reisen
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og også over alle de flotte span -
nene som nå er i løypa. Vi ven -
ter…

Så kommer de seilende inn til
mål som perler på en snor. Og
resultatene viser sekundstrid i 6-
spannsklassen, 44 sekunder skil -
ler de første tre spannene, Atle,
Viggo og Line. 4-spannsklassen
nesten like tett, Tone har 27
sekun ders ledelse på Anders. Og
der raser juniorene inn, Gitte har
etter målgang 1 minutt og 18
sekun ders ledelse på Tuva. Bra
kjørt! Sier mor Kari, men i morg-
en da kjører du på!!! Aner vi en
fami liær strid mellom Hopene og
Alhaugene her? Oda kommer i
fint driv inn til målområdet, hun er
forbikjørt av Andrine sitt 2-spann,
men henger godt på, like blid som
alltid, men kan fortelle at hun har
snudd ute i løypa og hunden som
så langt hadde gått baklengs fikk
nå muligheten til å gå riktig vei…

Alle sprinter`ne er kommet i
mål og publikum venter på at
spannene skal komme ned fra
fjellet. Ikke overraskende kom -
mer Tore først, åpen klasse, etter
tre timer i sporet. I 8-spann aner
vi enda en ny strid, 12 minutter
skiller første og siste spann.
Først Lars, så Augustus, Svein
og så Ken neth. Vi gleder oss til
dag 2!!

Vegard og Ingvild Eikevik venter på at pappa Atle kommer i mål. Foto: Stig Torp

T.h.: 5-milskjørere etter løpet.
Svein Dufseth, Tore Hunskår og
Kenneth Monsen sørger for 
påfyll av mat og drikke.

Foto: Kari Hope

Under:
Tore Hunskår i suveren ledelse på
fredag. Lørdag hadde Kenneth
Monsen raskeste tid, han slo Tore
med 1 min 32 sek på 5 mil.
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Barneløpet
Som alltid et fascinerende skue. Hunder

foran og hunder bak. Noen barn må dra
hunden med seg og andre blir igjen dratt av
1, 2 og opp til 4 hunder. Nora kommer på
kjelke og Otilie på en snowracer, Vegard og
Ingvild kommer sammen på slede og store-
bror har full kontroll: Veeenstrrreee, runger
det på bredt sognemål. Snørekjørere med
pelsa sibirske, snørekjørere med gatemixer
og Tuva med en dansk/svensk… ja var det
gårdshund? Den het i alle fall JOJO og
hadde selen som en bleie mellom bak-
beina… nok en fiffig løsning fra Ulf ”Reodor
Felgen” Hope. Alt forløp rolig og behersket
og ungene og bikkjer smilte om kapp med
sola og her aner vi mange nye tilskudd til
den sibirske klubbfamilien. 

Løpene dag 2 – Den store finalen.
Jeg handler litt her og der. Storspann ut,

så 8-spann. Det er mye trøkk i spannene
og armen min som holder midtlina ristes og
strekkes. Godt jeg ikke lever av hunde-
handling, da hadde armen vært sykemeldt
for lenge siden. Bikkjene er gale, det glef -
ses og bites litt og Augustus må derfor
kjøre ut med sju hunder. Kenneth har et
behagelig rolig spann, men når ankeret tas
opp er det full guffe. 

Så over til den store sprintfinalen. For å
gjøre en halvlang historie kort: Bang, bang,
bang og DER var alle ute. Sprintkjørere har
god teknikk, de farer rundt første sving,
lener seg elegant mot venstre, sleden glir
lekkert og etterlater seg en liten sladd som
lager en flott vifte av snø etter dem. Vi til-
skuere lar oss imponere… Så venter vi
igjen, kjøper verdens billigste vafler, saft og
pølser hos verdens blideste familie, Oppe-
gårdene. De skoene blir store å fylle for
framtidige arrangører og pølseselgere!

Så kommer de igjen, sprintkjørerne. Atle
først og vi teller minutter og sekunder til
Viggo som kommer DER! Vi ser på hver-

andre, ser på klokka, hvem vant? Stig som
fjerndriver Hundekjørerbutikken sin via en
drøss av telefonsamtaler, kan fortelle at
Atle vant, da siste telefonsamtale varte i
over 2 minutter og den begynte ved Atles
målgang og ble avsluttet da Viggo seilte inn
over målstreken. Ja, hva skal man med
stoppeklokke? Stig hadde rett han, fire
sekun ders ledelse dag 1,
ble forsterket med ytter-
ligere 15 sekunder finale-
dagen. Vi har en vinner!

Line kommer magre 41 sekunder etter
Atle og holder med det tredjeplassen. I 4-
spannsklassen har Tone kontroll og kniper
nye 37 sekunder på An ders og vi har nok
en vinner!

Vi må ikke glemme snørekjørerne. Min
bedre halvdel kommer i lekkert driv, og kan
før jeg rekker å åpne munnen, fortelle om

Sandra og lille Otilie Hove
Foto: Kari Hope

Tuva Hope og Jojo, en dansk/svensk
gårdshund.

Teknisk delegert Sigmund Alhaug kontrollerer at obligatorisk utstyr er på
plass i sleden til Svein Dufseth.

Snørekjøreren Hans Petter Lønning i ”lekkert driv”.
Foto: Kari Hope
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snitthastighet, totaltid, makspuls og snitt-
puls og kaloriforbrenning… og bikkjene har
gått bra! Ole Andreas kommer med en
hund i snøre og selv om han ikke kan rap-
portere samme mengde data, virker han
fornøyd, smilet tatt i betraktning.

Juniorklassen da? Jo der holdt Gitte
ledel sen og kjørte best begge dagene, men
Tuva fant sparkefoten dag 2 og var kun ti
sekunder etter, Tori inn til en tredjeplass.
Oda var tilskuer dag 2 og på tross av stra-
basene og den lite vellykkede lånehunden,
var smilet like bredt som alltid. 2-spann ju -
nior Andrine og snørekjører 2-spann Lina
kjørte begge fort og holdt seg rundt halvti -
men. Herlig bukett med jenter!!  

Så venter vi igjen… Fra fjellet kom det
telefonisk rapport om feilkjøring på en kjø -
rer og en annen kjører som satte etter med
spannet for å gi beskjed om at kjører nr 1
kjørte feil, og dermed hadde vi to kjørere på
full fart av gårde i Femundtraseen. Jeg skal
røpe at kjører nr 1 ledet etter dag 1 og
kjøre ren som satte ut på redningstokt lå på
en god andreplass i 8-spannsklassen.
MEN, vi fikk en ny bestetid dag 2. Kenneth
kom susende i flott driv på 3 timer og 1
minutt, og det var raskere enn 5-milshøv -
dingen Tore, som ble klokket inn til en
suveren seier i åpen klasse med 3 timer og
3 minutter, men hundene hadde kastet opp
i omtrent  fem mil… Resultatlista i 8-spann
ble fullstendig snudd på hodet, Kenneth på
suveren førsteplass, så Svein 16 minutter
bak og etter en god, lang fjelltur kom Lars
og Augustus, og neste år blir det nyinnkjøpt
GPS, klokke, kart og kompass på… Ja,
gjett hvem? De kunne fortelle at Nigel i
åpenklasse hadde kommet med følgende
kommentar da de hadde passert
han for andre gang: What? You
guys again?

Rekruttløpet
Enorm deltakelse, sammenlik -

net med tidligere år. Totalt 16
startende, må sies noen mer og
noen mindre rekrutter i ordets rette
forstand. Klasse junior og klasse
voksne, 6-spann, 4-spann, 2-
spann og 1-spann og et 4-spann
snørekjøring (!), som Øyers store,
voksne sønn og mangeårig SH-
eier Simen hang bak, på ski ja…
Og raskest av alle, uavhengig av
klasse og alder, det var Johannes
det! 

Det sosiale livet
Jeg kan si så mye som at jeg

hadde so sial migrene etter dag 2,
og for de som kjenner meg skal
det litt til. Jeg var ør av å høre min
egen stemme, andres stemme og
hysteriske bikkjer. Grimsbu sydet
av liv, adrenalin, glede, latter,
gamle kjente og nye kjente og
halvkjente. Unger i alle aldre, det
ser ut til at livet i klubben aldri vil ta
slutt, og det er sånn vi vil ha det.

Det er herlig at det
er mange fjes jeg
aldri har sett før, det
betyr nye med-
lemmer og så kan
jeg ta meg i å savne
mange av de
”gamle” som alltid
var der når vi var i
samling-startgropa.
Vi lo på kveldene så
jeg la meg med
strekk i kjeve-
muskulaturen, vi
drakk litt rødvin og
spiste ulike varian -
ter av Torogryte og
la oss mellom tolv
og ett, hvilket var
fornuftig tid for oss
nå yngre middel-
aldrende.

Avslutning, festmiddag 
og premieutdeling

Folk slurpet i seg ribbe, medisterkaker,
pommes frites, kyllinglår, salater med
masse dressing, øl og vin og vann og brus,
og så puddinger i ulike varianter og sauser
og kaffe med og uten fløte. Ungene løp og
ungdommen fniste. Loddsalget gikk unna
som før og loddpremier ble høytidlig delt ut
og jeg lurer enda på hva som var i de for-
undringspakkene…

Håndflatene ble såre av å klappe frem
alle kjørerne som mottok diplomer og som
seg hør og bør glass i ulike varianter. Tore
fikk den flotte vandrekniven til odel og eie,

etter å ha vunnet og kjørt raskest av alle
spann på 5-mila 3 år på rad. Så fikk han av
Kari Hope og Snørokk handicraft, en nyde-
lig pelskant fra svart alaska-ulv, for glim -
rende kjøring med Siberianspann denne
sesongen og sikkert for alle årene før dette
også, og for å markere og heve rasen som
løpshund. Gratulerer til Tore og alle store
og små hundekjørere som startet og full-
førte disse to løpsdagene! 

Søndagen kom og farvelrunden blir alltid
lang. Vi sier hei og hadet og kjempehygge-
lig og sees snart eller sees til neste år og
kom til sommeren og kjempefint og se dere
igjen. Og siste stopp før avreise… resep-
sjonen… for hytte 2 skal vi ha neste år
også!!!

(For de av klubbens lesere som ikke kjen ner alle
på fornavn har jeg satt inn en oversikt med for-
og etternavn på de som er nevnt i artikkelen: 
Stig og Elin Torp
Hopes/Hopene er Ulf og Kari med barna Tuva og
Hein Hope
Line Løw, klubbens leder
Johnny Blingsdalen, leder sportskomiteen
Kjell Ove Kristoffersen, løypekjører i Folldal
”Min bedre halvdel” er Hans Petter Lønning
Oda Ingstad
Atle Eikevik
Viggo Jørgensen
Tone Beate Hansen
Anders Fugelli
Alhaugene er Birgit og Sigmund med jen tene
Gitte og Andrine Alhaug
Tore Hunskår
Lars Kristian Günther
Augustus Moltubakk
Svein Dufseth
Kenneth Monsen
Nora Kerler Günther
Otilie Hove
Vegard og Ingvild Eikevik
”Oppegårdene” er familien til Stine Oppe gaard,
Stine er leder for arr. ko miteen
Ole Andreas Holm
Tori Eide
Lina Grøvan Johnsen
Simen Ensby
Johannes Sundby Aukan                 (Red. anm.)

Sekretariatet tar en kaffepause i solveggen, 
Irene Borgen og June Ellingsen. Foto: Kari Hope

Rekruttløpet: Kurt Nilsen og Eski         Foto: Kari Hope
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Johnny Blingsdalen m fl ønsker å
komme med følgende kom men -
tarer etter samlingen:

Vi setter stor pris på de som bidrar
med premier, så som Seleverkste -
det, Hundekjørerbutikken, Vom og
Hunde mat, Brukshunden, bladet
Hundekjø ring, Snørokk kennel / -
crafts, Inni Gran skauen kennel,
tsjek kiske kontakter, samt alle med-
lemmene som står på for å samle inn
dette. I tillegg til dette har medlem -
mene selv bidratt med mange pre -
mier, tør ikke si navn for da blir nok
noen uteglemt.

Neida – ikke påsketur, men vintersam -
ling.... Som alltid på denne tiden av året
holder Norsk Siberian Husky Klubb sin
Vintersamling – de siste årene på Grimsbu
Turistsenter i Folldalen....

For mange er dette selve høydepunktet i
den sosiale Siberian-kalenderen – vinter-
ferie for noen, sosial konkurransehelg med
likesinnede...

I starten av uken var det -30 grader C (og
kaldere!), men da samlingen gikk var det jo
nesten påskestemning – vi kunne jo føle at
solen varmet, og hundene myste mot solen
der de stod i noen hundetall på kjetting og
wire – “oppstallet”.

Fokus for samlingen er Huskyklubbens
egne løp – det er her vi tester våre hunder
foran ski, sparkstøtting(!), slede – i varie -
rende antall fra én til tolv! For de av oss
som deltok i sprintdistansene var det noen
hektiske dager – første dagen med trått
spor, etterfulgt av raske løyper på dag to.
Noen møtte til og med elgen der ute i løy -
pen! Vi var kanskje litt misunnelige på de
som hadde 3+ timer på fjellet over tre-
grensen med sine hunder i strålende sol! 

Midt i det hele var Grimsbu fylt av hun der
og barn i alle aldre! For gamle eller for unge
hunder fikk delta i det uformelle “rekruttlø -
pet”  - her er fokus på moro og læring, for
to- og firbeinte. Dette løpet skal være
inklude rende, rekrutterende, og la “alt og
alle” få kjenne på hvordan det kan være å
konkur rere – det er utrolig hva barna klarer
å få ut av mer eller mindre tilfeldig sam -
mensatte hundespann! Her har vi voksne
noe å lære...

Helgen avrundes med festmiddag, pre-
mieutdeling og den tradisjonelle loddtrek-
ningen – alt i alt, nok et vellykket arrange-
ment – stor takk til arrangementskomitéen,
frivillige, glade hunder, væreguder...

Vi ses neste år!

Huskyklubbens Vintersamling på Grimsbu 24.-27.februar 2011
Tekst av Anders Fugelli – på vegne av deltagerne og Sportskomitéen

”Påsketur, vi skulle på påsketuuuur!?”

Ulf Hope prøver seg på ”snøskuffekjøring”. Bak fra venstre står: Anders Fugelli, Simen
Ensby og Sigmund og Birgit Alhaug. Tuva Hope får seg en god latter.

Foto: Kari Hope

Elin Torp
ut på 
treningstur
i solskinnet.

Foto: 
Kari Hope
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Hei igjen alle sammen!

Jeg er hjemme og koser med den FINE
bamsen jeg fikk til premie for barneløpet jeg
var med i. Det var kjempegøy og fort gikk det
også. Jeg SKAL bli hundekjører når jeg blir
stor. 

Det var gøy på Grimsbu for jeg lekte med
Otilie. Det var morsomt å være på lekeplas -
sen. Og forresten, mamma sier jeg skal
takke alle som så etter og passet meg når
mamma var borte. Og jeg sier ta ta (takk
takk) til Irene som hadde laget såååååå fin
kjole til meg. Den skal jeg ha på meg i beste-
far sin bursdag. 

Nå har jeg lært meg navnene på alle hun -
dene og ser forskjell på de. Nå skal jeg lære
meg å ta på selen, for det er litt vanskelig. 

Vi sees på spesialutstillingen! Kanskje jeg
kan springe i ringen med en hund?

Klemmer fra Nora

1.
Nora på premieutdelingen. 
Foto: Kaja Maren Hatlestad

2.
Nora kengler bak på akebrett (12 hunder, en
voksen i sleden, to voksne på meiene og et
barn på slep)
Foto: Kaja Maren Hatlestad

3.
Nora kjører kjelke sammen med pappa (en
test runde før barneløpet startet)
Foto: Camilla Kerler

1

2

3
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Huskyløpet og Huskysprinten 2011

Utsikt fra Grimsbu mot Rondane Foto: Anne Katrine Kroken 2009
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Husky-
sprinten 
2011
Junior 

1. Tori Eide

2. Andrine Alhaug

3. Tuva Hope

4. Lina Grøvan Johnsen

Foto: Kari Hope

1

2

43
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Rekruttløpet 2011

Lasse Larsen

Marianne Larsen

Oda Ingstad Foto: Kari Hope
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Kickspark
2011

Øverst t.v.:
Johnny Blingsdalen kjørte kick-spark i
tresko.

Over: 
Sture Borgen satte seg på huk for å få
mindre luftmotstand.

T.v.:
Anne Katrine Korken våget ikke å stille til
start, men ville gjerne prøve likevel.

Foto: Kari Hope

Kickspark som kon -
kurranseklasse er nytt
av året. Det er en
uhøytidelig klasse der
du kjører med den nye
sparktypen, og kan ha
så mange hunder du
vil innspent foran.
Noen av de som deltok
hadde aldri prøvd
dette før, og alle kjørte
rundt i fint driv. 

En kickspark er en
ypperlig måte å trene
en til tre hunder. Å
spenne inn fire hunder
krever enten at du har
superlydige hunder,
eller at du er stor og
kraftig.
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Barneløpet 2011

Over: Ole Andreas og Philip Holm
Under: Vegard og Ingvild Eikevik

Foto: Kari Hope

T.v.:
Hein Hope 

T.h.:
Parth
Borgen
og
Johannes
Sundby
Aukan

Foto:
Kari Hope
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Andrine Alhaug i Barneløpet Foto: Birgit Alhaug

Sunniva Borgen med Biff og Lillemor i Rekruttløpet    Foto: Kari Hope

Nigel Garner i Huskyløpet Foto: Kari Hope

Rolv Herstad i Rekruttløpet Foto: Kari Hope

Kajol Borgen i Rekruttløpet, Marianne Larsen rett bak. Foto: Kari Hope
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Huskysprinten 2011
Foto: Inger Marie Øygard

Line Løw Torgeir Volden

Tone Beate Hansen

Anders Fugelli Per Tore Hove



27Huskybladet

Huskysprinten 2011
Foto: Kari Hope

Ole Andreas Holm Camilla Kerler

Her er Molinka, en hoppende glad siberian husky. På bildet til venstre har hun akkurat startet på Huskysprinten, og på bildet til høyre er
hun på vei mot mål. Molinkas eier er Rolv Herstad, og hun var med på Per Tore Hoves 4-spann i Huskysprinten.
Foto: Kari Hope. Foto: Inger Marie Øygard.
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1. Foreslår en forenkling av reglene for
meldig til trekkhundprøve. Foreslår  at man
kan melde seg på sledehundmerittering
sesongvis, med en avgift per kjører på 200
kroner i beg. av sesongen og en antydning
av hvilke løp man vil kjøre, for å gjøre det
lettere å melde seg på en gang for alle.
Foreslår at man gjør det til raseklubben sin,
og at man får en "kvittering" fra ansvarlige
på at påmeldingen er mottatt. For de som
kjører bare ett løp kan vi ha de gamle reg -
lene. Så kan man sende inn skjemaene når
løpet er kjørt for å si det sånn.

2. Foreslår at NSHK gjenopptar det å
premiere litt ekstra til stor innsats på
langdistanseløpene Femund og Finnmark.
Man kan likevel premiere alle andre typer
løp også, men det er litt rart at et løp som
tar 15 minutter får samme premie som et
som tar fem dager.

3. Foreslår at NSHK åpner for gjeste-
klasse på alle løpene våre på Vintersam -
lingen, dvs. AH-spann også.

4. Foreslår at NSHK utlyser et start-
kontingent stipend for en kjører i løp som
Femund, Finnmark og Polar Distans. Dette
er løp med svært dyr startkontingent, og
man kjører ofte bare et eller to i løpet av
sesongen. De som starter i slike løp har
ofte trent og satset veldig mye. Grunnlag
for tildeling kan være resultater i fore -
gående år, samt skriftlig søknad om
"behov".

Fire forslag til årsmøtet, innsendt av Johanne Sundby:

”Ordet fritt?” er lesernes egen side for innlegg, ris og ros. Navn og adresse må

oppgis, selv om navnet ikke skal brukes på trykk. Huskybladet forbeholder seg

retten til å kutte ned på manuskriptets lengde og forkaste innlegg med useriøse

personangrep.
Ordet fritt?

VM i sprint og mellomdistanse på Hamar 18.-20.2.2011
Oversikt over norske deltakere i Nordic Breed:

MD6 ......Johanne Sundby...............................SH
MD6 ......Svein Dufseth ...................................SH
MD12 ....Erik Aleksander Greger ....................SH
MD12 ....Lars Kristian Günther .......................SH
MD12 ....Sigmund Alhaug ...............................SH
MD12 ....Tore Hunskår ....................................SH
MD12 ....Stig Torp ...........................................SH
Sp4J......Erle Amalie Fuglesteg ......................AM
Sp4J......Petter Dragsten Sneeggen ............SAM

Sp4J......Maja Svorkmo Espelien.................SAM
Sp4J......Gitte Bordvik Alhaug.........................SH
Sp4........Viggo Jørgensen ..............................SH
Sp4........Tone Beate Hansen..........................SH
Sp4........Anders Kohler Fugelli .......................SH
Sp4........Jon Inge Skyrudsmoen ..................GRL
Sp6........Viggo Jørgensen ..............................SH
Sp6........Line Løw...........................................SH
Sp6........Atle Eikevik .......................................SH

Kvalifiseringsløp var Hamar Hundekjørerfestival, Nya Nordic Open, NM del 1, NM del 2 og Rørosløpet.
SH=Siberian Husky, AM=Alaskan Malamute, SAM=Samojed, GRL=Grønlandshund

Statistisk oversikt over siberian husky m. m.
Antall registrerte valper i tidsrommet 2004 - 2010.

Rase 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alaskan malamute 78 146 179 130 246 189 233

Grønlandshund 71 89 64 84 61 100 87

Samojedhund 125 109 72 129 147 112 150

Siberian husky 175 191 192 187 195 273 365

4 kull
Run Roy - 20 valper - Alle 4 kull født i 2010
Ulveheia - 19 valper - Alle 4 kull født i 2009
Hans Christian Ørjestad - 13 valper - 2 kull født i 2006, 2 kull
født i 2008
3 kull
Isslottet - 12 valper - 1 kull født i 2007, 2 kull født i 2008
Ulveblikk - 18 valper - Alle 3 kull født i 2010
I alt 47 oppdrettere med tilsammen 74 kull.

Carillo Starry Night, eier: Kristi og Jørn Eldby, Narvik
Carillo Supergirl, eier: Kari Eldby, Harstad
Dante, eier: Karsten Grønås, Norge/Sverige
9 med utenlandske eiere: Taymyrs Queen of Natural Sin, 
Foxfire Tuxedo Junction, Bedarra Challenge Everything,
Bedarra Cuz I'm Worth It, Bedarra M´m M´m Good, 
Takoda C´Fats Domino, Bedarra I'm Hot You're Not,
Bedarra Arilyn Moonblade, Bedarra Hula Hoop
SUCH S(POLAR)CH NUCH Dante er også trekkhundmerittert.

Oversikt over kenneler med flest registrerte kull i 2010: Oversikt over de 12 som ble utstillingschampioner i 2010:

Kilde: www.nkk.no
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Jeg  har sett etter de siste års hendelser at
det er bruk for en slik gruppe, det er dyr
som stadig går seg bort eller fast i fjellet.
Før vi startet denne organisasjonen var det
kun å håpe på at folk og alpine fjellred-
ningsgrupper ville stille opp å hente ut dyra.
Vi kan ikkje belage oss på at redningsheli-
koptrene skal ta hvert sånnt dyrerednings-
forsøk som en øvelse som det ble gjort i
Stryn. 

Eg har derfor starta opp denne frivillige
organisasjonen som skal gjelde hele lan -
det. Vi består av et klatreteam på 4 stk i
Nord-Norge og mange frivillige ettersøks-
personer. Grunnen til så få klatrere er at vi
som skal på et oppdrag der vi må bruke tau
så er vi avhengig av å stole 100% på klatre-
partner og alt må være innøvd så det går
effektivt og trygt unna. Får vi tak i flere
klatrelag i landet som er villige til å hjelpe
blir det også startet opp flere klatrelag rundt
om, dette for at dyreeier skal slippe billigere
unna i løpet av aksjonen. Vi blir å legge oss
inn under beredskapsplanen til politiet,
brannvesenet, ambulansen osv for effektivt
å kunne komme i kontakt med oss snarest
om situasjonen tilsier dette. Organisasjo -
nen gjelder alle husdyr, som f.eks sauer,
kyr, geiter og hunder ol. Men er spesielt
linket opp til hunder.

Eg syns det er for lenge for et dyr å sitte på
ei fjellhylle i 5 dager før noen tar til mot og
sier: ja greit, vi skal prøve. Det betyr en stor
unødvendig påkjenning for et dyr, når alt
kan settes i gang med en gang man alar -
merer politiet om en sånn situasjon. Når
dåkker veit at det finnes en slik gruppe i
landet som redder dyr i all slags vær og i all
slags terreng sommer som vinter, vil eg tru
alle føler seg tryggere på at om dyret går
seg bort kjem vi dåkker til unn set -
ning  første dagen.

Det vi nå er ute etter er frivillige ettersøks-
personer i hele landet så vi kan dekke alle
plasser rimelig kjapt. Alt blir satt opp til å
fungere på samme måte som Røde Kors.
Personene vi er ute etter er fjellvante folk
som kan ferdes trygt i fjellet sommer som
vinter og i dårlig vær. Det blir gjennomført
øvelser i hele landet etterhvert som vi
bygger oss opp. Vi er avhengig av sponsor-
penger for å kjøpe inn utstyr til redning i
fjellet. Alt er basert på at dyreeierne skal
betale reisen til og fra for de frivillige så
oppdraget gjøres gratis på frivillig basis.
Om sponsorpengene rekker til dekker vi
reisen til og fra områdene for medlem -
mene. Vi blir også å legge opp til medlems -
kontigent og underorganisasjoner/lokal-
grupper i hele landet for å komme dyra

raskest til unnsetning. Så om du er interes -
sert, ta gjerne kontakt.

Hjemmeside, logo og klær er under utar-
beidelse og vakttelefon blir opprettet
snarest. Pr dags dato er vakt tlf 98999378
døgnet rundt året rundt. Mere info kommer
på hjemmesiden etterhvert. Vi arbeider
konstant opp mot noen evnt sponsorer som
kan sponse oss med klær eller gi gode
rabatter på utstyr for medlemmene.

Målet er å få opprettet et lager av utstyr på
hver lokalavdeling for de aktivitetene som
gjøres der så medlemmene slipper å bruke
sitt eget utstyr.

Om dere synes dette høres interessant ut
og dere vil stille dere til disposisjon for å
redde dyr i nød ta gjerne kontakt med meg
for en hyggelig prat.

Med vennlig hilsen
Jan Vimme

Tlf: 98999378
www.qimmeq.com
http://www.qimmeq.com

Nystartet organisasjon:

Den Norske Frivillige Dyreredningstjeneste.

Til venstre:
Sogningen på flukt...

Under: 
Viggo på jakt etter 
ein sogning.

Tekst og foto:
Rolv Herstad

(Den forfulgte
sogningen Atle Eikevik
slo den jaktende 
nord lendingen 
Viggo Jørgensen 
med 19 sekunder 
på Husky  sprinten.
Red.anm.)
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Arrangør: Gausdal Trekkhundklubb.
Sted: Astridbekken, Gausdal Vestfjell

Tore Hunskår kjørte fantastisk godt
og kom på tredjeplass.

Begrenset klasse, 8-sp (16 fullførte)
14. Keijo Korpela 3t 41m 03s
Åpen klasse (21 fullførte)

3. Tore Hunskår 2t 57m 35s

14. Cato Lunde 3t 19m 43s
16. Sigmund Alhaug 3t 26m 46s
17. Marius Moholdt 3t 27m 15s
18. Agneta Hørnlund 3t 31m 54s

Gausdal 5-mila 27. desember 2010

Gausdal Maraton 7. - 9. januar 2011
Arrangør: Gausdal Trekkhundklubb.
Sted: Gausdal Vestfjell.

Start og mål for helmaraton var
Strand Fjellstue i Espedalen, mens
halvmaraton hadde mål ved Astrid-
bekken Skisenter. Helmaraton hadde 5
timers obligatorisk hvile på sjekkpunkt
Astridbekken.

Tore Hunskår utmerket seg nok en
gang med et godt løp. 

Marius Moholdt var uheldig og mis tet en
hund på sjekkpunkt, men arran gøren
mente han bare skulle kjøre for hunden
var foran i løypa. Da han kom i mål uten
hunden ble det kalt sammen til jurymøte
og han ble diskvalifisert. Hunden ble fun -
net sovende i halmen på sjekkpunktet. En
svært uheldig situasjon som vil bli disku-
tert i ettertid, om dette var riktig eller ikke.

Åpen klasse 188 km (60 deltakere)
22. Tore Hunskår 18t 09m
56. Catherine Mathis-Fontaine      21t 33m
58. Jon Inge Hørsandlien 22t 20m
8-spann 188 km (25 deltakere) 
11. Kenneth Monsen                      20t 01m
12. Cato Lunde 20t 22m
8-spann 94 km (7 deltakere)
5. Keijo Korpela 8t 17m

Hamar hundekjørerfestival 8. - 9. januar 2011

Kiruna Slädhundklubbs öppna klubbmästerskap,
Kiruna, Sverige 18. - 19. desember 2010

Hamar Trekkhundklubb arrangerte
den årlige hundekjørerfestivalen på
Hamar Hundekjørerarena andre helg i
januar. Det var i alt 52 i klassen snøre-
kjøring, men bare tre i NB (Nordic
Breed, registrerte polarhunder), to
med samojed og en med alaskan
malamute. 

I sledeklassene var det 77 deltakere,
og her var det hele 21 i NB. Alle de fire
polarhundrasene var representert.
28% av de som konkurrerte på Hamar
hundekjørerfestival deltok med regist -
rerte polarhunder. Det er bra!

Hundekjørerfestivalen var ett av tre løp
som TKS hadde satt opp som kvalifise -
ringsløp for sprintkjørerne til VM, og ett av
fire for mellomdistansekjørerne. Derfor
var det ekstra mange deltakere i årets
løp, - mange ønsket seg til VM.

Det var også deltakere fra Sverige,
Tyskland, Sveits, og til og med New Zea-
land. New Zealanderen Peter Dobbs
hadde fått låne Gro Teslo sine siberians.

Noen utlendinger hadde kommet med
bobil eller campingvogn og skulle bli

boende på Hamar hundekjørerarena helt
fram til VM i midten av mars. På den tiden
skulle de rekke å bli godt kjente i VM-
løypene.

Ikke uventet var det Lisbeth Brax Olofs-
son fra Sverige som vant sprintdistansene
i Nordic Breed, og siden hun konkurrerte
både i 4- og 6-spann kunne hun reise
hjem med to førstepremier. Hennes tid er
noe vi i Norge bare kan drømme om,
såfremt vi ikke begynner å trene mere
profesjonellt og avle bevisst.

4-spann sprint Jr. Nordic Breed
2 x 8 km (3 deltakere)
1. Gitte Bordvik Alhaug (SH)         35m 32s
2. Maja S Espelien (Sam) 48m 19s
3. Petter D Sneeggen (Sam)         52m 17s
4. Erle Amalie Fuglesteg (AM)      55m 37s

4-spann sprint Nordic Breed
2 x 8 km (8 deltakere)
1. Lisbeth B Olofsson, Sverige (SH)

31m 00s
2. Moa Björk, Sverige (SH)           32m 27s
3. Atle Eikevik (SH) 34m 40s

4. Tone Beate Hansen (SH)          37m 01s
5. Torgeir Volden (SH) 38m 57s
6. Anders Fugelli (SH) 40m 42s
7. Andrea Baufeldt, Tyskland (SH)

42m 39s
8. Jon Inge Skyrudsmoen (Gr.l)    45m 00s

6-spann sprint Nordic Breed
2 x 12 km (4 deltakere)
1. Lisbeth B Olofsson, Sverige (SH)

47m 25s
2. Viggo Jørgensen (SH) 53m 10s
3. Line Løw (SH) 53m 20s
4. Peter Dobbs, New Zealand (SH)

57m 53s

6-spann MD (LMD) Nordic Breed
2 x 42 km (2 deltakere)
1. Johanne Sundby (SH) 4t 56m 58s
2. Svein Dufseth (SH) 6t 37m 18s

Åpen klasse MD (UMD) Nordic Breed
2 x 46 km (3 deltakere)
1. Lars Kristian Günther (SH)   4t 47m 54s
2. Erik Aleksander Greger(SH)5t 24m 39s
3. Sigmund Alhaug (SH) 5t 29m 53s

Eneste norske deltakere med SH var
Kari Eldby og hennes sønn Hans Mag-
nus som hadde tatt turen fra Lødingen
til Kiruna. Dette var deres løpsdebut,
og forhåpentligvis ga det mersmak.

4-spann sprint, klasse C, 2 x 10,3 km
(1 deltaker)
1. Kari Eldby 1t 18m 35s

Yngre juniorer, klasse C, 2 x 3,3 km
(1 deltaker)
1. Hans Magnus Eldby 30m 29s

Løpsreferatene er skrevet og redigert av Tora Kleven der ikke annet er oppgitt.



31Huskybladet

Vikerfjelløpet 14. - 15. januar 2011
Vikerfjelløpet ble arrangert av

Ringerike Trekkhundklubb. Det var
forskjel lige distanser, langdistanse på
140 km, mellomdistansen på 70 og 35
km, nordisk 14 km, og 3 og 14 km for
de yngste. 

Klasseinndelingen var ny. I lang -
distanse var det bare en klasse, mens
det i mellomdistanse var to klasser,
A+C sammenslått (alle + SH) og B-
Polar (renrasede hunder unntatt
ståen de fuglehunder og siberian
husky, i praksis vil det si de tre øvrige
polarhundrasene, AM, GRL og SAM). I
alt var det 40 deltakere.

Åpen klasse, 140 km (8 deltakere)
6. Trond Hansen (SH) 9t 36m 20s
8. Lars Kristian Günther(SH)12t 05m 03s

Begrenset klasse, 140 km 
(13 deltakere)
10. Johanne Sundby (SH) 11t 06m 46s
12. Jo Inge Fuglesteg (AM)   12t 45m 42s
13. Freddy Kampenes (AM)  13t 17m 30s

Åpen klasse A+C, 70 km (4 deltakere)
4. Ulf Hope (SH) 4t 34m 22s

6-spann A+C 35 km (3 deltakere)
3. Per Egil Moseby (SH) 3t 11m 12s

4-spann B-Polar 35 km (1 deltaker)
1. Christer Magnusson (AM)   3t 45m 06s

Over: Ulf Hope
Under og t.h.:
Johanne Sundby

Foto: Kari Hope
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Hallingløpet 21. - 23. januar 2011
Hallingen Hundekjøyrarlag arran -

gerte sitt årlige løp på Ranten Hotell i
januar. 

Løypebeskrivelse i følge arrangøren:
”Løypa går i fra 900 til 1100 meters
høyde i variert bjørkeskogsterreng og
fjellterreng, i området mellom Tun-
hovd, Myking og Rødungen, med Hal -

lingskarvet majestetisk i bakgrunnen”.
I alt var det 72 som deltok på distan -

sene/klassene: 4 og 6-spann 40 km, 8-
spann og åpen klasse 80 km, og 8-
spann og åpen klasse 160 km.

Åpen klasse, 160 km (28 deltakere)
5. Tore Hunskår 14t 57m

14. Trond Hansen 16t 07m
26. Ult Hope 18t 03m
8-spann, 160 km (21 deltakere)
16. Kenneth Monsen 17t 33m
8-spann 80 km (12 deltakere)
11. Marcel Jørgensen 7t 13m

Nya Nordic Open i Åsarna, Sverige 14. - 16. januar 2011
Svenska Polarhundklubben, avd

Nedre Norra arrangerte også i år Nya
Nordic Open i Åsarna. Nytt av året var
at løpet gikk over tre dager. Det var
hele 20 deltakere fra Norge siden løpet
tellet som kvalifiseringsløp for uttak til
deltakelse i VM. Likevel var det bare to
norske siberiankjørere med, Gitte
Alhaug og Svein Erik Teslo.

I dette løpet var det omtrent likt fordelt
med deltakere i klasse A og C. Totalt 66
stilte til start, en nedgang fra i fjor, men
det spørs om det skyldes at løpet har gått
fra å være et to-dagers til et tre-dagers
løp og ikke alle har muligheten til å ta fri
fra jobb.

Junioren Gitte Alhaug fikk nyttig løpser-
faring på tredagersløpet før VM i mars.

4-spann sprint junior, klasse C, 
3 x 10 km (4 deltakere)
4. Gitte Alhaug 1t 18m 55s

6-spann sprint, klasse C,
3 x 15 km (7 deltakere)
7. Svein Erik Teslo 2t 15m 04s

Bilder fra NM del 2
19.2.2011
1. Anne McIntyre
2. Erik Greger

På neste side:
3. Line Løw
4. Viggo Jørgensen
5. Atle Eikevik

Foto Tora Kleven
1.

2.
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NM del 1 sprint og mellomdistanse 29. - 30. januar 2011
NM del 2 sprint og mellomdistanse 19. - 20. februar 2011

Hamar Trekkhundklubb sto også i år
som arrangør for NM sprint og mel -
lomdistanse. NM var kvalifiseringsløp
for VM, derfor ble det arrangert over to
helger så det skulle være mulig å kvali-
fisere seg i flere klasser. Det var sik -
kert en av grunnene til at det var eks-
tra stor deltakelse i år. På hver helg var
det like mange deltakere som ett NM
tidligere år, tilsammen 115 i år, mot 51
i fjor. 

Andelen registrerte polarhund spann
hadde også økt, fra to i fjor til hele 17 i år.
Også der var nok grun nen at NM var
uttaksløp til VM, til tross for at det ikke var
egne klasser for NB. NB-kjørerne ble
merket av på resultatlistene og poengbe-
regnet som om de var egen klasse. Det
merktes på stemningen, her var det mye
som sto på spill.

NM første del, 29. - 30. januar

4-spann sprint 2 x 6,4 km 
(26 deltakere)
16. Viggo Jørgensen 29m 02s
18. Line Løw 32m 21s
19. Torgeir Volden 32m 40s
20. Tone Beate Hansen 33m 32s
21. Anders Fugelli 34m 10s
22. Andrea Baufeldt (Tyskland)   36m 30s
23. Jon Inge Skyrudsmoen

(med grønlandshunder)    39m 47s

6-spann MD 2 x 40 km (11 deltakere)
8. Johanne Sundby 4t 01m 05s

12-spann MD 2 x 42 km (8 deltakere)
7. Jana Lovette Henychova 

(Tsjekkia)    5t 05m 57s
8. Erik Aleksander Greger 5t 12m 43s

NM andre del, 19. - 20. februar

4-spann sprint jr 2 x 8 km (7 deltakere)
6. Maja Svorkmo Espelien

(med samojed)    53m 41s
7. Petter Dragsten Sneeggen

(med samojed)    54m 00s

6-spann sprint 2 x 12 km (20 deltakere)
16. Atle Eikevik 51m 34s
17. Viggo Jørgensen 52m 54s
18. Line Løw 54m 37s
20. Anne McIntyre                      57m 08s

(fra Australia, med Gro Teslos hunder)

8-spann MD 2 x 44 km (7 deltakere)
5. Erik Greger 5t 18m 01s

3.

5.

4.
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Rørosløpet 12. - 13. februar 2011
Resultater for deltakere med SH: 

Nordisk 1-flerspann C, 1 x 37 km 
(1 deltaker)
1. Daniel Fellmann 3t 06m 27s

Slede 12-spann C, 2 x 37 km
(2 deltakere)
1. Stig Torp 3t 57m 09s
2. Katerina Paleckova,

Sverige       4t 24m 28s

Slede 8-spann C, 2 x 37 km
(3 deltakere)
1. Hågen Bjørgum 4t 36m 57s
2. Sigbjørn Mobekk 4t 43m 52s
3. Jachym Lukes, Sverige 5t 12m 04s

Slede 6-spann C, 2 x 37 km
(1 deltaker)
1. Svein Dufseth 4t 31m 51s

I tillegg deltok Johnny Blingsdalen i 6-
spann klasse A fordi han manglet papirer
på en av hundene. Han kom på sjette-
plass av åtte i klasse A, med tiden: 
5t 11m 30s.

Daniel Fellmann starter på lørdag.
Foto: Rita Lysholm

Stig Torp

Foto: Tine Solbakk

Katerina Paleckova,
Sverige

Foto: Tine Solbakk
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Rørosløpet
Av Rita Lysholm 

Rørosløpet er et terminfestet løp som
arrangeres av Norsk Polarhundklubb
avd. Midt-Norge. Løpet går først på feb-
ruar.

Tidligere har det gått samme helg som
Femundløpet men på grunn av årets VM i
langdistanse ble Rørosløpet arrangert 12-
13. februar.

Løpet er 2 x 37 km. Starter på Røros,
følger Hådalsvassdraget  inn til Langen
Gjestegård. På Langen er det middag og
overnatting før man tar samme trase til-
bake på søndag.

Årets løp gikk i nydelig vintervær men
med en skikkelig kald start på dagen. Lør-
dag morgen var det  – 33 på Røros, noe
varmere ble det før start kl 10, men det var
godt kledde kjørere som la i vei mot Lan -
gen. På grunn av kulden ble starten utsatt
fra kl 9 til 10 på søndag. Det var – 35 langs
vassdraget søndag morgen. Det ble et
møte med arrangør og de nordiske del -
tager ne før start. Det ble her bestemt å
avlyse dag to for nor disk. Resultatlisten ble
stående fra første dag.

Da starten gikk kl 10 var det – 27 grader
og nydelig vintervær.

På kantinen til Optimus as var det serve -
ring fra kl 12, særlig var trøndersodden
populær! Kl 15 var det premieutdeling i
kantinen.

Rørosløpet er et sosialt og trivelig løp. I
påmeldingsavgiften inngår både middag og
overnatting på Langen for kjø rerne. Det er
alltid en trivelig og sosial ramme om løpet.
I år stilte 39 til start, vi fikk også med 7 juni -
orer. Nytt av året var at vi endelig kunne
arrangere to-dagers løp også for juniorer.
For å delta må juni orene fylle 15 år i løpet
av året. De kan kjøre med opptil 6 hunder.

I år stilte 7 spann med siberian, vi
håper å se enda flere på startstreken i
2012!

Svein Dufseth Foto: Tine Solbakk

Hågen Bjørgum Foto: Tine Solbakk

Jachym Lukes, Sverige Foto: Tine SolbakkSigbjørn Mobekk Foto: Tine Solbakk
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Maajeløpet i Hattfjelldal 19. februar 2011
Norsk Polarhundklubb, avd Nord-

Norge har siden 1997 arrangert Maaje-
løpet på Helgeland. Løpet hadde tre dis-
tanser, 50, 20 og 10 km. Flest delta kere
var det med registrerte polarhunder. I alt
20 startende. 

I år deltok det ett SH-spann, Kari Eldby
fra Harstad. Hun hadde tatt turen til Maaje-
løpet, ca 60 mil + ferje en vei. Selv om hun
har drevet med SH i mange år er hun
ganske fersk som hundekjører.

Som nedenstående kommentar fra en av
deltakerne viser, hadde Kari en tøff debut
som mellomdistansekjører.

Bjørn Kristiansens kommentarer:
Meget bra merkete løyper. Takk til

Ole j. Det var en tøff dag i sporet, da
hundene gikk mye igjennom snølaget,
da det er mye puddersnø under. 50 km
var virkelig en utfordring for oss hunde-
kjørere. Det var ordentlige bratte opp -
overbakker og tøffe nedkjøringer. Dette
kaller jeg ”polarhundløp”. Det var ingen
problemer med skader eller bortkjørin -
ger. Mange fine premier ble det også
på alle. Takk til alle som var tilstede.
Bjørn k

Øverst: Kari Eldby foran, Marit Ånes med grønlandshunder bak.
Øverst t.v.: Slededytting opp en av de mange bratte bakkene med
løse spor.
T.v.: Sosiale hunder. Karis spann til venstre, Bjørn Kristiansens
grønlandshunder til høyre.
Over: Kari sjekker om kart og terreng stemmer.

Foto: Bjørn Kristiansen

4-spann SH 50 km, (1 deltaker)
1. Kari Eldby 4t 52m 30s
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SHAM-draget i Nornäs, Sverige 19. - 20. februar 2011
Svensk Polarhundklubbs rase klubber

for SH og AM arrangerte sitt årlige løp
for de fire polare rasene i Nornäs, bare
7,5 km fra Trysil. Dessverre var det dår-
lig deltakelse fra Norge i år fordi det
kolliderte med NM del 2 som gikk
samme helg. Men Fami lien Alhaug fra
Hamar tok turen over grensa, og fikk
med seg denne trivelige samlingen.

Løypene i Nornäs er ganske flate, så her
er det om å gjøre å få hundene til å løpe
fort. På dette løpet var det 40 delta kere
som stilte til start med siberian husky. 

Yngste familiemedlem, Andrine på 11 år,
deltok i Yngre juniorer og kjørte slede 5 km
med to hunder. Hun kjørte utrolig jevnt og
hadde samme tid dag en som dagt to.

Unge Gitte Alhaug deltok i junior 4-
spann, men de var bare to i hennes klasse.
Hadde hun konkurrert i seniorklassen
hadde hun kommet på øverste halvdel av
resultatlista. I fjor kjørte Gitte 2 x 10 km på
tiden 1 t 16 min 7 sek. Årets tid på 55 min
23 sek viser at hun har hatt en enorm
utvikling som hundekjører siste året, og kan
nå begynne å ta opp konkurransen med de
beste. 

Sigmund Alhaug som deltok i åpen
klasse mellomdistanse kom også på
øverste halvdel av resultatlista.

Yngre juniorer C, 2 x 5 km (3 deltakere)
2. Andrine Alhaug 36m 05s

4-spann junior C, 2 x 10 km (2 deltakere)
2. Gitte Bordvik Alhaug 55m 23s

MD Öppen C, 2 x 45 km (8 deltakere)
4. Sigmund Alhaug 4t 08m 41s

1. 
Andrine Alhaug i mål med Lobota og Demon.

2. 
Gitte Alhaug i mål med sitt 4-spann.

3. 
Sigmund Alhaug i mål med sitt åpenklasse -
spann.

Foto: Birgit Bordvik Alhaug

1

2

3
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Polarhundsmästerskapen i Åsarna 5. - 6. februar 2011
Ikke nok med at Svenska Polar-

hundklubben, avde ling Nedre Norra,
arrangerte Nya Nordic Open i januar,
de sto sannelig også om arrangør for
det svenske polarhundmesterskapet i
sprint og mellomdistanse. 

73 deltakere stilte til start. Den største
klassen var 4-spann sprint klasse C med
hele 20 startede, og har var Norge, Dan-
mark og Tyskland representert i tilllegg til
de svenske. Eneste norske deltaker med
SH i Polarhundsmästerskapet var Viggo
Jørgensen, og han deltok nettopp i 4-
spann. 

Det ble en knalltøff konkurranse i 4-
spann med sekundstrid, og store end -
ringer fra dag en til dag to. Viggo lå på
sjuendeplass etter dag en, men nådde
igjen en, ble forbikjørt av en, og kom til
slutt på sjetteplass, bare ett sekund etter
Michael Frost Hansen fra Danmark. Fra
fjerde- til sjuendeplass skilte det bare 38
sekunder. Marie Israelsson var som van-
lig suveren vinner, med en gjen -
nomsnitts tid på 27 km/t.

4-spann sprint C, 2 x 10 km
(20 deltakere)
6. Viggo Jørgensen 49m 44s

Foto: Petter Hillborg

PolarDistans i Särna 7. - 11. mars 2011
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Kiruna Open i Sverige 12. - 13. februar 2011

VM i langdistanse - Femundløpet 2011
Resultater for Nordic Breed

F600
6 startende - 4 brutt Vinnertid: 3d 12t 19min

Nr ....Navn ......................................Land ..............Rase ..........Tid...................................Etter
1 ....Trond Hansen ........................Norge ..............SH..............3d 12t 19min
2 ....Marius Moholdt ......................Norge ..............SH..............4d 07t 10min ...........18t 51min

F400
23 startende - 10 brutt Vinnertid: 2d 04t 41 min

Nr ....Navn ......................................Land ..............Rase ..........Tid...................................Etter
1 ....Cato Lunde ............................Norge ..............SH..............2d 04t 41min
2 ....Kim Dulk ................................Sverige............SH..............2d 04t 58min .................16min
3 ....Catherine Mathis-Fontaine ....Frankrike ........SH..............2d 05t 29min .................48min
4 ....Pascal Rebord ........................Sveits ..............SH..............2d 06t 16min .............1t 35min
5 ....Sigmund Alhaug ....................Norge ..............SH..............2d 06t 48min .............2t 07min
6 ....Agneta Nilsson Hörnlund ........Sverige............SH..............2d 07t 28min .............2t 47min
7 ....Malin Sundin ..........................Sverige............SH..............2d 07t 38min .............2t 57min
8 ....Christer Afséer ........................Sverige............AM..............2d 08t 24min .............3t 43min
9 ....Jo Inge Fuglesteg ..................Norge ..............AM..............2d 13t 44min .............9t 03min

10 ....Mette Ånes..............................Norge ..............GRL............2d 16t 07min ...........11t 26min
11 ....Beate Jähnig ..........................Tyskland..........SH..............2d 16t 28min ...........11t 47min
12 ....Odd Lund ................................Norge ..............GRL............2d 18t 00min ...........13t 19min
13 ....Daniel Bulens..........................Belgia..............SH..............3d 04t 18min ...........23t 37min

SH er siberian husky, AM er alaskan malamute, og GRL er grønlandshund.

Verdensmester Nordic Breed F600 ble Trond Hansen, og Marius Moholdt fikk sølv.
Verdensmester Nordic Breed F400 ble Cato Lunde.
I tillegg til egen hund hadde Cato lånt hunder fra Frode Bakke og Kenneth Monsen.

Det deltok tre siberian huskyspann i den åpen klassen F400 der det var 127 startende. 

Nr ....Navn ......................................Land ..............Rase ..........Tid
45 ....Ulf Hope ..................................Norge ..............SH..............2d 04t 10min
83 ....Lars Kristian Günther..............Norge ..............SH..............2d 13t 43min
87 ....Johanne Sundby ....................Norge ..............SH..............2d 16t 39min

Ulf Hope hadde raskeste siberian huskyspann i F400.

Alle gratuleres med gjennomført løp! 

I Kiruna Slädhundklubbs sprint- og
mellomdistanseløp deltok det 12 juni -
orer og 27 seniorer. 5 deltakere fra
Nord-Norge hadde tatt turen til Kiruna.
To av dem deltok med SH. Det var:

4-spann sprint, klasse C, 2 x 10,3 km
(2 deltakere)
2. Kari Eldby 1t 12m 48s
Kari ble slått med kun ett sekund av Mari-
elle Rönnebro som vant klassen.

Yngre juniorer, klasse C, 2 x 3,3 km
(2 deltakere)
1. Hans Magnus Eldby 24m 12s
Karis hunder gikk først juniorløpet, deret -
ter seniorløpet.
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Vikerfjell
På vei hjem fra jobb en fredag i januar:

”Kanskje ok å kjøre Vikerfjell i morra?” ”Ja,
hvorfor ikke?” Hektisk aktivitet utover
kvelden, og klokka halv fem om morgenen
dro vi av gårde for å rekke starten. Et par
søvndrukne barn ble sluppet av hos farmor
og farfar i Kongsberg.

Vi rakk starten men ikke kjørermøtet.
Fem minutter etter at Ulf hadde kjørt ut
ringte han: ”Hvor i i all verden skal jeg
kjøre?” ”Etter Didrik??” Akkurat som jeg
hadde full oversikt over hvor Didrik (Sand)
var?? ”Nei, Luna, nei” hørte jeg, og tenkte
mitt. Ulf kjørte med Rajah og en løpsk Luna
i led, og dette var første av flere parrings-
forsøk underveis. Jeg hadde ikke stort å
bidra med….

Etter noen minutter ringte en oppskjørtet
Ulf igjen! ”Skal jeg ta av her eller?” Skulle
jeg vite det?? For de som kjenner Ulf, vet
de at han vanligvis er meget rolig, så for
meg var dette uvant. Igjen hørte jeg: ”Nei,
Luna, IKKE!!” Hun var tydeligvis veldig klar
for å bli mor, og hannene i spannet ville
gjerne hjelpe til.

Etter dette hadde jeg lyst til å sette tele-
fonen på lydløs, men fikk ikke flere telefo -
ner fra løypa.

Dette var første gangen Ringerike Trekk-
hundklubb også arrangerte 2 x 70 km, så
de som kjørte det lange løpet hadde startet
kvelden før, og hadde hatt en tung første
runde med mye sukkersnø.

Jeg beveget meg ut i løypa og møtte de
første spanna på vei inn. Som året før var
alle kjørerne og bikkjene dekket med et
rimlag, noe som ga flotte fotomotiver! (Se
bilder på side 31, red. anm.) Løypa hadde
også blitt bedre og fastere og løperne så
fornøyde ut i det de passerte. 

Forholdene UTENFOR sporet hadde
ikke blitt bedre, dog! Jeg fant ut at jeg ville
sette meg i snøen ved siden av løypa, noe
som førte til at jeg nesten ikke kom opp
igjen! Etter en del kaving kom jeg meg på
fast grunn igjen, tidsnok til å se Trond
Hansen komme forbi. Bra kjørt, selv om
Trond selv virket mellomfornøyd.

Flere SH-spann var med, Johanne Sund-
by og Lars Günther hadde kjørt 140 km i
begrenset klasse. Lars hadde hatt en slit-
som tur. ”Skal du stå på inn?” spurte Lars,
litt nedbrutt etter sitt første virkelig lange
løp. Det hadde gått saktere enn han øns -
ket, og han mente at en passasjer inn til
mål ikke spilte noen rolle. ”Nei, kjør du” sa
jeg. Jeg la merke til at han opptrådde vel -
dig rolig og positivt i forhold til bikkjene
sine, tross et trøblete løp. Bra jobba!

Ulf ble som vanlig oppgitt over å se meg
i løypa like før mål… bikkjene kjenner meg
igjen, og senker farten… vel, må jo ha bil -
der og!

Som vanlig var løpet herlig avslappet og
en fin start på løpssesongen. Fint å møte
andre kjørere og venner igjen etter en lang
forsesong. 

Grei nok gjennomføring og vi dro hjem -
over med håp om at det skulle ”løsne litt”
for bikkjene på neste helgs Hallingløp ....

Hallingen – det ”løsna” 
ikke, det rakna….

Ulf valgte igjen å stille i åpen klasse med
ti hunder. Hvilke hunder som skulle med til
Femund var hovedmålet for løpet, og i fjor
ble løpet en god gjennomkjøring, selv om vi
aldri fikk testa hva hundene var gode for,
pga. kennelhoste tre dager før Femund.

Jeg hadde i overmot lovet Rolf (weban-
svarlig på Hallingen) at jeg skulle hjelpe
med oppdateringene gjennom natta, så
lenge jeg også fikk gjort mine handlerplik -
ter.

Det ble en tøff natt på mange måter! Det
var lagt opp til live-chat for tablemushere
ved siden av oppdateringene på K2 sys-
temet (resultatlistene). Vi hadde vår fulle
hyre med å svare på hvorfor vi ikke hadde
webkameraer som viste kjørerne på de for-
skjellige meldepostene underveis (Forsøk-
på-humor-svar: Rolf drar straks ut i sporet
for å oppfylle dine ønsker), hvorfor vi ikke
oppdaterte hurtig nok (Svar: kjørerne har
ikke kommet fram til 1. meldepost enda),

hvorfor vi ikke oppdaterte antall hunder
hver enkelt kjører hadde til en hver tid
(Svar vi hadde lyst til å gi: få hunder for-
svinner i løse lufta), osv. osv. 

I tillegg rant det inn med mellomtider fra
til dels dårlige mobilforhold i fjellheimen. Og
Ulfs passeringstider fikk meg ikke akkurat
til å hoppe i taket av spenning, - det gikk
saaaakte. I tillegg var handlere stadig
innom sekretæriatet for å få vite hvordan
det gikk med deres kjørere.

Etter hvert som natta ble til grytidlig
morgen, de mest gretne live-chat delta -
kerne hadde gitt seg eller sovna, og ark på
ark med mellomtider ble fylt inn for så å bli
overført til K2 systemet, fant vi ut at tidene
som automatisk skulle komme med kjører-
nes ut-tider, ikke fungerte. Da var det bare
å sette i gang å regne det ut sjøl. Ikke så
vanskelig matematikk akkurat, men hjer -
nen var jo ikke akkurat toppskjerpet på
dette tidspunktet. Så når Sigrid Ekran
spurte for andre gang om jeg var sikker på
at dette virkelig var tiden hun skulle starte
ut, og jeg svarte at: ”Ja, det er det.”, så må
jeg innrømme at jeg var livredd for å ha
gjort en regnefeil.

Tilbake til vårt spann, - bikkjene våre
hadde ikke akkurat spisset formen. Tekst-
meldingen fra Ulf var klar: ”Jeg sparker på
flatmark!”.

Og jeg var så trøtt! En ting er å være ute
med bikkjene på natta, noe helt annet å
sitte foran en skjerm og svare på spørsmål

Tre løp med samme spann
Av Kari Hope

Ulf under restarten på Hallingen. Foto: Kari Hope



og ta i mot telefoner. Attpåtil skulle jeg jo ta
i mot Ulf og ”peppe” han før neste runde,
sørge for mat og vekke han før han skulle
ut på en ny runde. Noe han neppe var sær-
lig lysten på etter nattas sakte ferd mot
dag.

Etter først å ha fortalt meg at det ikke var
noen vits i å dra ut på nye åtte mil (noe jeg
som handler glatt avfeide), fått i gubben
noe mat, og sendt han i seng, prøvde jeg
desperat å holde meg våken med enda mer
kaffe.

Ulf dro ut med ni hunder, som siste kjø -
rer, og jeg gikk og la meg. Men jeg fikk jo
ikke sove! Litervis med kaffe og Cola og
tanken på spannet vårt i slowmotion, gjorde
det umulig.

I løpet av dagen sendte Ulf en beskjed
om at han nå var ute på tur, og ville bare
fullføre. ”Si til Rolf at folka på meldepostene
kan dra, jeg kan ta mine egne mellomtider”
sa han da jeg ringte han etter noen timer.
En flokk ravner sirklet over han, som for å
understreke hvor sakte det gikk.

Han rakk banketten, og fikk overrakt pris
for ”beste sportsånd”. Han hadde stanset
tre hunder som hadde slitt over midtlina i et
spann og dratt av gårde på egen hånd.
Prisen var en kanne omega 3 olje, med det
ironiske navnet ”Rask”….

Når Ulf kjørte Hallingen for første gang i
2007, kom han også inn sist. Var vi tilbake
der vi startet? Hva hadde gått galt? Sum -
men av ulike faktorer er nok svaret, - noen
hunder spydde, to hadde såre skuldre, og
Luna var så absolutt på høyden av sin
løpetid. Ja, ja….det var den sesongen
tenkte vi.

”Should we stay, or should
we go?” eller Femund 400

Vi forberedte oss til Femundløpet med
blanda følelser. Treningsturene før løpet ga
ingen klare svar på hva vi kunne forvente
oss.

Vel framme på Fjellheimen pensjonat på
Røros møtte vi vennegjengen vår fra
Drammen trekkhundklubb. På starten til
Femund 600 på torsdag møtte vi flere
kjente, det sosiale skulle det i alle fall ikke
stå på!

Like før Ulf skulle starte på fredag, kom
Guro, en gammel klatrekompis, opp for å
være handler sammen med meg. Dette var
min debut som handler på et langdistanse-
løp, så jeg var glad for å få selskap. 

I Tufsingdalen gjorde vi klar sovepose til
Ulf, og stod så sammen med Birgit og
Andrine (Alhaug), Kjell (Aadahl) og Camilla
(Kerler) for å se kjørerne krysse veien inn
mot sjekkpunktet. Ingen telefoner fra Ulf, -
det tok jeg som et godt tegn.

Cato (Lunde) kom i stor fart, og de andre
fulgte etter. Ulf virket rolig og avslappet, og
sa at bikkjene hadde gått greit. Heldigvis
var Luna nå ferdig med løpetiden. I
stjerneklart vær og med et flott nordlys som
sveipet over himmelen, startet Ulf og

Johanne (Sundby) likt ut fra Tuf -
singdalen på vei mot Drevsjø.

På Drevsjø var det folkefest.
Flotte isskulpturer, fargeglade
islykter, musikk, nattåpent og kon-
tinuerlig oppdateringer over spe a -
keranlegget gjorde sjekkpunktet
trivelig. Vi gjorde klar depotsekken,
og ventet….

Ulf kom inn med et hundespann
som så rimelig greit ut, ingen ska -
der eller hunder som så slitne ut.
”Jeg lar de gå i sitt eget tempo”, sa
Ulf, - tankene på Hallingen 14
dager tidligere hadde ikke sluppet
taket. Bortsett fra at jeg hadde
glemt å legge forskåler i depotsek -
ken, gikk åtte-timershvilen på
Drevsjø greit. Ulf fikk henvist sove-
plass av oss, og så trakk vi oss til-
bake til henholdsvis bil og
handlertelt for å få oss litt søvn. 
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Til høyre:
Nisse Uppström på vei ut av Røros.

Foto: Kari Hope

Over:
Marius Moholdt starter på Røros.

Foto: Kari Hope

Trond Hansen forlater Røros. Foto: Kari Hope
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Sov jeg noe? Ja, - litt. Ulf var alt oppe når
jeg gikk for å vekke han. Det var jeg glad
for, - lukta i rommet hvor kjørerne sov var
ikke akkurat innbydende.

På vei mot Søvollen blåste det opp, og
Ulf kjørte store deler av veien med Kim
Dulk. Guro hadde overtatt bilkjøringa, da
hun nok hadde sovet mer enn meg. På
Søvollen er det langt fra parkeringen til der
hvor depotsekkene skal settes. Neste gang
skal vi garantert ha med akebrett og ikke
glemme igjen noe i bilen!

Vi tilbrakte igjen ventetiden med Camilla
og Kjell. Lars ringte og fortalte at han måtte
ta seg av en kjører med hjerteproblemer, så
det ble liv i leiren med mange telefoner og
skuterpatrulje ut for å undersøke saken.
Kjøreren greide seg bra til slutt, og Lars fikk
under banketten på Røros overrakt en
Skokum anorakk som den kjøreren som
hadde vist best sportsånd underveis,- hurra
for Lars.

Planen var at Ulf kun skulle være 45
minutter på Søvollen før han dro videre,-
det ble godt over to timer. Jeg satte
nærmest fra meg Ulf på en halmball etter at
han hadde stelt bikkjene, skaffet han mat,
og gikk så på jakt etter en veterinær. 

Før den lange ferden videre mot Tynset
og Tolga, ville vi være sikre på at Ulf ikke
fikk en hund i sleden. Yippi ble satt igjen
pga sårt håndledd, men han hadde absolutt
gjort jobben sin. 

Cato dro ut før Ulf og Kim, som fortsatte
å kjøre sammen mot Tolga. Fredrik Filan -
der og jeg fant ut at det var morsommere å
kjøre enn å være handlere, så neste år er
det kanskje vi som blir nektet å komme

innen dørs på sjekkpunktet, blir
nærmest fòret stående, og dyttet ut
på sporet igjen? Allikevel, over to
timer på sjekkpunket var unødven -
dig, selv om vi måtte vente litt på
veterinæ ren.

Turen mot Tolga ble litt forsinket
for oss handlere også, - hvor var
bilnøkkelen?? ”Har du sjekket alle
lommene dine?” spurte Guro. Visst
hadde jeg det! Men etter en halvtime

fant jeg nøkkelen i en lomme tre lag innefor
dunjakka…

På Tolga gjorde vi på ny klar depotsek -
ken og soveplass til Ulf. Han kom inn
aleine, Kim hadde sakket akterut. Åtte ti -
mers obligato risk hvile ventet. Det ble mat,
mye mat, massasje av sparkebein med
krampe, og litt søvn. Guro og jeg hadde
blitt gode til å sove i bilen!

I det sola stod opp dro Ulf ut på siste
etappe mot Røros. Bikkjene virket pigge,
de logret, hoppet og hylte for å komme av
gårde. Ulf hadde så langt ikke ”kjørt” bik -
kjene, - de fikk fortsatt gå i sitt eget tempo.

Cato startet 20 minutter før Ulf og virket
målbevisst, men nervøs. ”Jeg skal i mål om

jeg så må bære sle den sjøl” var beskjeden.
Jeg ga han en klem og ønsket han og de
fem gjenværende hundene lykke til.

Guro og jeg dro rett tilbake til Fjellheimen
pensjonat, tok en etterlengtet dusj og dro
så ned til Idrettsparken for å vente på nytt.
Stedet sydet av liv og vi så den ene glade
kjøreren etter den andre krysse mållinjen.
Jeg må si at målgangen til alle kjørerne fra
Frankmotunet gjorde et spesielt inntrykk.
Noen av disse hadde ikke mer enn tre
måneders erfaring med hundekjøring!

Ulf kom inn rett etter Bjørnar Andersen…
som altså hadde kjørt det lange løpet. Ulf
hadde tatt igjen Cato på slutten og da
Bjørnar passerte ca. to mil før mål, ba Ulf
for første gang om fart og hang med over
de siste vannene og inn Mølmannsdalen.

Jeg blir som vanlig utrolig rørt av å se
hundene våre komme i mål, og med log -
rende haler så så de utrolig spreke ut.
”Gråter du?” spurte Ulf. ”Så klart gråter jeg”
sa jeg. ”Se så glade de er.”

Resten av oppholdet på Røros bestod av
mange og lange analyser av løpet, middag
med gode venner, massasjetimer til hunder
og kjører/handler, og banketten så klart. 

På vei over til Søvollen. Foran skimtes ryggen til Ulf.
Foto: Kim Dulk

Ulf ut fra sjekkpunkt. Foto: Kari Hope

Bronco får velfortjent massasje etter Femundløpet, mens Ulf ligger ser på. Foto: Kari Hope
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Og videre? Bortsett fra Rjukanløpet i
begynnelsen av april, har vi allerede begynt
å tenke på neste sesong. Planer? Tre
hunder er allerede hos nye eiere, en
parring er gjennomført, en til skal forhå -

pentligvis skje i løpet av uka, mulig ny hund
inn, og min tur til å kjøre neste sesong.
Tuva vil dessuten ha noen unge hunder
hun kan bruke i kortere løp. Hvordan vil
neste sesong bli? Det vet vi ikke, et utall

faktorer er med på å avgjøre om den blir
vellykket eller ikke. Det er det som gjør
sporten så spennende.

Premieutdeling. I midten, med gullmedalje: Nybakt verdensmester Cato
Lunde fra Norge. Til venstre, på sølvplass: Kim Dulk fra Sverige. Til høyre,
på bronseplass: Catherine Mathis-Fontaine fra Frankrike. Foto: Kari Hope

Lars Kristian Günther mottar prisen for å ha utvist god sports -
ånd i Femundløpet 2011.

Foto: Kari Hope

↑

↑

↑

↑

↑

Kajol Borgen (12 år) har tatt
bilder av familiens søte hunder.

Knubben

Biff

Lillemor

Tuppen

Ergo
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Hei!
Jeg sender med 3 bilder fra en tur på Saltfjellet - Beiarfjellet.
Der er Spock bare ”linselus” - et bilde er av et skjerp, et annet
et landskapsbilde. På det tredje bildet, tatt med telelinse, står
Spock ca. 10 m foran meg, og ser på en reinsflokk, som løper

rett nedenfor oss. Han har fått beskjed om å stå i ro, og det gjør
han (kanskje ikke alle SH som ville gjort det?).

Hilsen
Kjell Arne Larsen

Kjell Arne Larsen og Spock på tur på Saltfjellet - Beiarfjellet

Spock med kløv
(skjerp ved 
St. Olavs gruver, 
Saltfjellet).

Spock med kløv
ved Gåsvatna.

Spock ser på rein.
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Lørdag:
Seminaret dro i gang med Lance Mackey.
Han og kona Tonya hadde funnet veien
over halve jordkloden fra Alaska til Norge.
De var forespurt i 2009, hadde ikke mulig-
het da, men i år kom de. Fra første stund
trollbandt Lance tilhørerne med sin levende
formidling. Han er rett og slett en meget
god og engasjerende formidler som kan få
voksne hardbarkede mannfolk til å bli mer
enn våt i øyekroken gjennom den historien
han formidler. I første foredraget på lørdag
stod kenneladministrasjon og avl på pro-
grammet, men i stedet ble det et sammen-
drag av historien bak fenomenet Lance
Mackey og det som har ført han dit han står

i dag. Det ble en gripende og engasjerende
historie om turbulent oppvekst i en hunde-
kjørerfamilie, rusmisbruk, hardt arbeid på
Barentshavet, kjærlighet, kreftsykdom og
hundekjøring og hundene hans. At den
mannen i hele tatt klarer å kjøre løp er et
mirakel. En velt eller krasj med sleden kan
faktisk koste han livet. Hundekjøring er ikke
bare trening og konkurranse. Under Idita-
rod og andre løp får hundekjøreren kjøre
gjennom Alaskas vakre landskap under alle
forhold, noe som gir minner for livet.

Neste foredragsholder var Anette Johans-
son fra Kiruna. Handlet om erfaringer med
bruk av nesesprayvaksine mot kennel-
hoste. De hadde prøvd ut vaksinen på sine

Hakadal sledehundklubbs hundekjørerseminar
på Harestua 25. og 25. september 2010

I år kom vi i tidsklemma. Skulle vi dra på NSHK sam -
ling på Åstjern, eller skulle vi dra på Hakadal slede-
hundklubbs seminar for hundekjørere samme helga?
Etter å ha sett på lista over foredragsholdere var
valget egentlig ganske enkelt. Det måtte bli hunde-
kjørerseminaret på Harestua! Foredragsholdere som
Lance Mackey, Tim Hunt og Ralph Johannessen
måtte vi bare få med oss. I tillegg er alltid minimessa
vel dig bra sted å skaffe seg utstyr med messerabatt

til tross for at plastkortet har en tendens til varm-
gang. Nå har jo ikke mitt bankkort særlig god grunn-
lagstrening, så det skal ikke så mye til. Så til alle
sammen som dro på NSHK samling: Dere hadde det
sikkert helt topp, men det hadde vi også! Det er klart
at seminaret først og fremst retter seg mot nomekjør-
ing, men også noen nordiskkjørere hadde noe å lære
her. For alt jeg vet, så var det kanskje noen av dem
som også hadde funnet veien til Harestua.

Tekst og foto: Odd Gulaker

Lance Mackey
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hunder fra 1996 og ikke hatt kennelhoste
siden. Selvfølgelig kom det en del kom -
mentarer, spesielt fra de store norske
kennelene som for eksempel Ralph
Johannessen som mente det var unødven -
dig med slik vaksine. Han hadde ikke vært
plaget særlig og kjørte hundene sine selv
om de hostet. Det ble en del diskusjon og
en del av kommentarene passet seg
mindre bra siden det ikke er riktig å skyte
budbringeren i slike sammenhenger. Det
synes meg klart at storkennelene vil gå
temmelig langt for å unngå vaksine først og
fremst pga. kostnadene, men det er ikke
rett av disse personene å nærmest latterlig-
gjøre vaksinering som statistisk sett viser
seg å hjelpe bedre enn sprøytevaksinen.
Det ble sagt at det virker som om nese-
sprayen gir bedre beskyttelse mot andre
luftbårne infeksjoner siden immunitetsap-
paratet sannsynligvis reagerer før smitten
trenger inn i kroppen til hunden.

Så overtok Tim Hunt en anerkjent løps -
veterinær og hundekjører fra USA med et
engasjerende foredrag om sledehund-
medisin, hvordan undersøke, lokalisere og

behandle forskjellige skader på en husky.
Foredraget var ganske avansert og viten-
skapelig bygd opp og derfor ikke lett å
gjengi noe resyme fra. Men den praktiske
delen om undersøkelse av hunden var
ganske enkel og lett oppfattelig. Tim anbe-
falte alle å undersøke hundene hver dag for
å lære å kjenne hva som er normalt, slik at
en kan fort kan kjenne når noe ikke er
normalt, for eksempel under et løp. Det er i
hvert fall noe undertegnede kommer til å ta
med seg. Dess mer du undersøker hunden
og håndterer den, dess enklere blir det for
andre å gjøre det samme.

Tim Hunts foredrag er gjengitt på Haka -
dal Sledehundklubbs hjemmeside under:
http://217.170.140.5/~hsk/Seminar2010/

Mellom foredragene viste Trollsport og
Nina Skramstad frem Trollsports nye rosa
kolleksjon av seler, hålsbånd og kobbel. De
er laget for å støtte kreftsaken og en del av
kjøpesummen går til kreftsaken. (Alle våre
tispevalper har nå rosa halsbånd). For de
absolutte homofobe kan jeg berolige med
at den rosa fargen ikke er så rosa at den
ikke kan brukes av ”ækt mainnfolk”.

Neste foredragsholder var Erik Angvik fra
Lupine Norge. Han holdt ikke foredrag om
Lupines fortreffeligheter, men derimot om
hva lys var for noe, hvordan en lyskjegle
skulle være. Det viktigste er hvordan lyset
oppfattes. Snakket en del om vekt, forsk-
ning på batterier og at en såkalt smartlader

Anette Johansson

Erik Angvik fra Lupine Norge ASF v.: Jan Reinertsen og Tim Hunt

Trollsport og Nina Skramstad viser rosa seler for Kreftsaken.



48 Huskybladet

ikke er en som skrur av ladingen ved fullt
batteri, men som også lader batteriet på en
optimal måte. Angvik snakket videre om
behandling av oppladbare batterier. Viktig å
bruke batteriet helt ut før det lades igjen. Ta
heller med et nyladet batteri i tillegg og bruk
opp det som er nesten utladet først og bytt.
På kalde dager mister man mye effekt i
koblingen. Ha derfor batteri og kobling
innefor jakka. Gjør ikke noe om batteriet tas
kaldt fra sleden og puttes innenfor jakka. Til
normalt skal man bruke minste praktiske
lysstyrke for optimal batteribrukstid, men
varier lysstyrken underveis for å unngå
brenning av dioden. Paralellkobling av bat -
terier gir økt A(mphere) og lengre brukstid.
Lupine selger ca. 2000 lykter i året til sport,
og syklister er største kunder. Men hunde-
kjørere er ekstrembrukere og derfor viktig
for testing. Lupine stiller på Femund- og
Finnmarksløpet til vinteren. På kvalitets-
lykter er det sjelden feil med lykta. Feil som
oppstår skyldes ledningsbrudd som følge
av fysisk bevegelse. Bytt ledning og ta med
reserve.

Trenden går mot mer lys som for
eksempel 1 lykt på slede og 1 på hodet,
men trenger vi mer lys? Behov for lys kan
beskrives på denne måten: Man trenger
ikke mer før man prøver noe som er bedre.
Sikkerhet bedres ved bedre lys. Behageli -
gere å kjøre i mørket med god lys.

Så en liten produktreklame på slutten.
Lupine kommer med en lykt Piko som er en
svært lett, liten og lyssterk lykt. Den er bil -
ligere enn de som nå er i bruk.

På slutten av lørdagen hadde Ralph
Johannessen vinner av Finnmarksløpet
1000 i 2010 de to siste foredragene. Det
første foredraget handlet om kennelen
hans, valper og trening. Den andre delen
av foredraget handlet om Finnmarksløpet.
Han fortalte om preging og sosialisering av
valper, og hygiene og stell.Veldig lite selek-
sjon av valper og beholder de fleste til 1 år.

Selv etter 1 år mener Ralph det er umulig å
selektere. Først etter 2-3 år kan man si noe
sikkert, men det ville krevd et alt for stor
apparat og mange hjelpere. Det er stadige
diskusjoner om hvilke valper som skal
beholdes. Valper vennes til, fra de er små,
til å tåle store treningsmengder. Et av må -
lene med så mye trening som Ralph holder
på med, er å komme inn i hodet på hver
enkelt hund, og opprette en kontakt som
bl.a. styrer hva som er lov/ikke lov. Stikkord
for treningen er variasjon. Senhøsten flytter
Ralph hundene opp på fjellet til Fagerheim
Der holder han hundene innendørs i brakke
på grunn av værforholdene.

Han mener at det er treningen under eks-
treme forhold på fjellet med bl.a. mye brøy -
ting, som har lagt grunnlaget for sukses -
sen. Kjøre 6-8 timers økter. Belønningen
for all treningen og slitet er Finnmark 1000
og turkjøringen på fjellet om våren. I andre
økta gikk Ralph Johannessen gjennom
Finnmark 1000 km løpet sitt frem til han
krysset målstreken som vinner i Alta. Alt
rundt Finnmarksløpet er fantastisk. Natu -
ren, menneskene og arrangementet. Det er
helt vilt i Alta før start og stemningen er
utrolig. I fjor hadde han bestemt seg for å
vinne F1000. En slik målsetting er viktig for
å holde fokus og holde ut. I tillegg hadde
han et vanvittig bra handlerteam. Han viste
videoklipp fra løpet og fortalte om sin opp-
levelse av løpet, om taktikk og følelsen
underveis. Mye artig og fargerik språkbruk
som man kan vente av en Bergenser og
videoen var veldig bra og illustrativ. Alt i alt
et bra foredrag selv om Ralph helt klart tri -
ves bedre bak sleden enn på podiet.

Seminaransvarlig Snorre Næss avsluttet
dagen med å informere om at det er opp-
rettet et eget diskusjonsforum kjorerfore -
ningen.no som er ment som et supplement
til NHF, klubbene og postlista. Tanken bak
er at forumet skal være et sted hvor man
kan ta opp ting direkte og diskutere.

Søndag:
Første foredragsholder på søndag var
løpsveterinær og hundekjører Tim Hunt.
Han holdt et godt foredrag om ernæring og
hvordan det kan holde hunden frisk og
hjelpe den til å gå bedre. Det vil være over
evne å gjengi et komplett resyme av fore-
draget siden vi snakker om en innholdsrikt
og vitenskapelig oppbygd tema. Jeg viser
derfor til komplett foredrag som er lagt ut
på Hakadal Sledehundklubbs hjemmeside
http://217.170.140.5/~hsk/Seminar2010/

Neste foredrag var Leonid Kuzmin, en tid-
ligere topp langrennsløper som har tatt
doktorgraden i glid på ski. Det er vann som
smelter under skiene som gir gliden. Swix
og andre gliderfabrikanter har i årevis
fortalt folk at det er glidvoks som avgis fra
sålen som avgjør gliden. For at den teorien
skal holde må man ha et voksbelegg med
en tykkelse som er urealistisk. Voksen for-

svinner fra sålen i løpet av kort distanse.
Det er fortsatt vann som er eneste smøring.
Kan man forbedre glid ved hjelp av glid-
voks? Kuzmin spurte seminardeltakerne:
Smører vi tjære på en glassfiberbåt? Selv-
sagt ikke! Et P-tex belegg vil også uansett
være hardere enn den hardeste glider. Det
eneste man kan gjøre for å få bedre glid er
rett og slett å øke beleggets evne til vann-
avisning. Stålsiklet belegg er ekstremt
vannavisende uten noen form for glider.
Bare høyfluor kan forbedre vannavisnin -
gen. Høyfluor er kostbart og svært helse-
skadelig. En hard og glatt overflate vil også
avise smuss.

Konklusjonen hans er at man skal
glemme glider og kun bruke stålsiklinger til
å forbedre beleggets vannavisende egen-
skaper. Det vil være noe forskjell avhengig
av temperatur og beleggets mekaniske
egenskaper. Kuzmin har utviklet stålsiklin -
ger og demonstrerte hvordan et belegg
skal sikles. Han solgte også en del siklin ger
til seminardeltakere. Noe å ta med oss på
løp? Mye enklere en å preppe med glider i
hvert fall, og skal visstnok holde i 500 km
før ny behandling er nødvendig. Bl.a.
Handler Import selger Kuzmin siklinger.

Siste foredragsholder på søndag var
Lance Mackey. Han ville fortelle om tre nin -
gen forberedelse til løp og de store løpene
han har deltatt i fra 2001 – 2009. Foredra -
get er basert på hva han har gjort de siste
10 årene og de erfaringene han har trukket
ut av arbeidet med hundene i trening og
konkurranse. Lance Mackey trener ikke på
sommeren. Det er rett og slett for varmt. 

Taktikken til Lance i konkurranser også
når det gjelder konkurrentenes ”spionasje”
på treningen, er at han forsøker å lure de
andre til å tro på noe han sier, men som er
en bløff. Han gir sjelden eller aldri noen
informasjon som stemmer med fakta. Bruk
av hundenes plassering i spannet er viktig,
både for å styre farta, men også for å lureRalph Johannessen

Leonid Kuzmin
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konkurrentene til å tro at det går sakte. Ikke
minst trekker han frem den viktige psyko-
logiske krigføringen som skjer på sjekk-
punktene. 

Utstyret blir bare bedre og bedre, men
det må testes og bevise at det fungerer.
Han liker å teste ut nye ting. 

Når det gjelder Lance Mackeys prefe -
ranse til hundetype så liker han ikke hound-
lig nende hunder hvor ribbein og bein stik -
ker ut overalt. Ved å ha litt ekstra vekt på
hun dene på startstreken mener han at de
har ekstra energi på lager. Han foretrekker
hunder med god pels og potene er kanskje
det viktigste avlskriteriet. Hunden må også
ville løpe. Har god stemning i kennelen og
kan slippe alle løs sammen. Han lar hun -
den få tid til å modnes før selektering. 

Lance sier at han fremdeles ikke vet om
han gjør tingene riktig. Prøver hele tiden å
finne ut av hundenes personlighet og hev -
der at noen av hundene har splittet person-
lighet. Stikkordet for treningen er variasjon
hele tiden (legg merke til at Ralph
Johannessen sier akkurat det samme i sitt
foredrag). Driver ikke med fysisk iretteset -
telse som korrigering. 

Gir også variert mat siden hundene har
sine preferanser og er forskjellige. Bruker
lite tørrfôr. Mye fisk og litt tilskudd av
omega 3/6. Ikke bytt fôr rett før løp. Riktig
fôring er alfa og omega for å få hunder som
presterer. Fôr må vennes til over lang tid.
Fokuserer veldig på at hun dene ikke skal få
vaner. ”Allways expect the unexpected” er
hans mantra. Valg av seler er svært viktig
og han bytter også størrelse under løp fordi
hundene endrer seg underveis. Han har
flyttet til indre del av Alaska bare for å
venne hundene til kulden. 

Overfor løpsveterinærene har Lance
veldig respekt for den ærlige jobben de
gjør, men han er spesielt kjent fordi han vil
at hun dene skal undersøkes mens de spi -
ser. Han har trent på det. Dårlig fysikk etter
kreftsykdom gjør at han må stoppe på hvert
sjekkpunkt. Er helt avhengig av vanntilgang
hele tiden pga ødelagte spyttkjertler, og må
ha vannflaske på kroppen til en hver tid.
Han har sterkt redusert styrke i arm, så
noen atlet er han så visst ikke. Holder på så
lenge helsa holder. Setter seg mål, plan-
legger for hvordan han skal oppnå målene
og jobber målbevist for å komme dit. Ett av
de viktigste målene er å få flest mulig hun -
der til mål. 

Han er veldig trofast mot sine sponsorer.
Hans første og viktigste sponsorer er fak -
tisk kreftspesialistene som behandlet han.
Understreker hvor viktig det er å beholde
bakkekontakten, være lojal og ikke bli høy
på pæra. Lance fortale også om episoder
med diaré, uhell underveis, taktiske perler
og da han måtte bryte første Iditarod etter
kreftsykdommen fordi krop pen ikke klarte
mer. Han tipset også om hva man bør ha i
reserve, og at en hundekjører som er forbe-
redt på alt vil klare seg godt. 

For de som ønsker å lese mer detal jert
og få mer kunnskap om Lance Mackey, så

anbefales boka som han har gitt ut i 2009.
Den heter ”The Lance Mackey story” og er
presentert tidligere i Huskybladet under
spalten ”Lesehusky”.

Seminaret ble avsluttet ved at foredrags-
holderen ble kalt opp på podiet og overrakt
en gave av seminarledelsen.

Utenfor lokalene var det messeområde
med stands fra forhandlere av diverse
hundekjørerutstyr. Utvalget blir bare bedre
og bedre for hvert år og mer teknisk. Aldri
har utvalget av høyteknologiske sleder
vært større. Prisene på sledene har også
steget en del, men fremdeles kan man
kjøpe enkle gode tresleder under 10 000 kr.

OT-sleder hos Handler Import

Drammen Trekkhundklubb-medlemmers håndarbeidsprodukter
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De dyreste ligger rundt 35 000 kr. Trenings-
vogner er i skuddet og årets storselger
Trollcart var utstilt. Vogna vil bli forbedret
og sannsynligvis da noe dyrere for neste
modell. Når den nye modellen kommer vet
jeg ikke, men den som finnes holder lenge,
og har virkelig vist seg som en ordentlig
terrengvogn. Som alltid brukte jeg alt for
mye penger, men det er mange gode tilbud
på slike messer. Bl.a. flotte halsbånd med
innvevd refleks fra Troll til ca. 60 kr stykket.

For de som ikke har vært på Hakadals
hundekjørerseminar vil jeg anbefale det
på det varmeste. Her treffes hunde kjø -
rere fra Finnmark i nord, Østlandet,
Vestlandet og Sørlandet. Det er stedet å
gjøre en god handel for de som trenger
utstyr, og veldig hyggelig og sosialt.
Foredragsholderne er som vanlig topp.
Beklageligvis kolliderte det med NSHKs
høstsamling, noe vi håper unngås til
neste år.

Trollcart

Marius
Moholdt
i Finn -
marks -
løpet
500 km
2011
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Å delta i Finnmarksløpet har hele
tiden vært et naturlig mål for oss
siden vi startet å delta i lang -
distanseløp for 2 år siden. Finn-
marksløpet er for oss det største
innen langdistanse, og her får vi
konkurrere mot Europas beste
spann, uavhengig av rase. Vi
mener det er dette som må til for
å komme videre innen lang -
distanse hundekjøring når du
kjører Siberian, nettopp det å
konkurrere mot de beste.

Spannet til FL 500 ble tatt ut etter
Femundløpet der vi kjørte F-600, og de

ti hundene som gikk best der ble med
oppover til Finnmark. Der oppe valgte vi ut
de 8 vi skulle kjøre med, alle hadde fullført
Femundløpet. Disse hundene er fra for-
skjellige linjer, noe som var et bevisst valg
når vi startet å bygge spannet vårt. På
denne måten ser vi hvilke hunder vi mener
er best, og hvilke vi ønsker å avle på vide -
re. Vi har i hovedsak hunder fra Ulveheias
kennel (Øystein Kristiansen), Tore Hunskår
og Vargevasslinjer. I tillegg gikk to 2-årin ger
Navdi (i led) og Varg fra vår egen avl gjen -
nom med glans. Disse er etter stammora
på kennelen vår Varga, ei tispe med et
veldig godt hode som har Vargevassmor og
far fra Trond Hafel. Vi har også 6 unghun -
der til etter Varga, disse vil etter planen
utgjøre framtidens stamme på spannet vårt
sammen med Navdi og Varg. Målet har
nemlig hele tiden vært å avle fram egne
hunder, men det tar som kjent en del år. 

Forberedelsene til årets løp startet for
fullt med høsttreningen i august, men vi

trener hele året og holder hundene i gang
også om sommeren. Dette krever en del
ekstra, men er absolutt verdt det. Vi trener
med Troll vogner fra Troll Hundefor og
Utstyr. Disse er det nærmeste vi kommer
”sledefølelsen”, og de er så robuste og styr-
bare at man kan kjøre på veier, stier, myrer
og annet ulendt terreng uten problemer.
Dette muliggjør stor variasjon av treningen,
noe vi prioriterer høyt. Treningen foregår
hjemmefra og på Røros. Lengden på tu -
rene på høsten varierer fra intervalløkter på
5 - 10 km, til lengre turer på 30 - 35 km.
Med passasjer og vekt på vogna kan vi
kjøre 16-spann som gjør at vi får trent
mange hun der på en gang. Vi trener også
med paw trekker, sykkel og vi jogger med
hundene. Vinteren kom tidlig i år og vi
hadde sledeføre fra midten av november.
Vi trener da 5 - 6 dager i uka, samt en del

gjennomkjøringer i helgene. Før Finnmark
hadde vi rundt 350 mil i hundene. 

Alle forberedelser til selve løpet gikk som
planlagt, og når vi endelig stod på start-

streken, så alt veldig bra ut. Hundene var i
bedre slag enn før Femund og dette var en
betryggende følelse. Selve løpet gikk etter
planen som var å ta ut kun obligatoriske
hvile, fordelt med 4 t på Skoganvarre, 6 t på
Levajok og 4 t (+ tidsutjevning) på Kara-
sjok, samt obl. hvile på 6 t på Jergul. Dette
fungerte fint, og ut fra hvert sjekkpunkt var
hundene uthvilte og ivrige etter å komme i
gang. Med uthvilte hunder gikk også selve
kjøringen veldig bra, og sporene var også
veldig gode. Vi snacker konsekvent hver
annen time, og bytter ledere flere ganger
underveis. Å kjøre hund i Finnmark er helt
fantastisk og en utrolig flott opplevelse,
men også tidvis ganske krevende med
store, åpne vidder som man aldri vet når tar
slutt. Men vår Navdi stod nok en gang fram
og gjorde en ekstra innsats de få gangene
det krevdes. Spesielle partier i traseen som
man bør merke seg er opp Detsika fra
restarten, ut fra Skoganvarre der det stiger
relativt kraftig før man kommer opp på
vidda, på Altaelva og Karasjokka er det kun
elvekjøring i over 8 mil, på Hundevidda

over til Jergul er det tidvis krevende, og
over Iesjavri og innkjøring mot Jotka 2 er
ganske værhardt og monotont. Det er også
en del fokk og partier der det er svært trått. 

Egentlig gikk hele løpet veldig bra, men
spesielt mot slutten avanserte vi en del

plasser på lista. Vi plukket 4 spann på de
siste 50 km fra Jotka inn mot mål, det siste
spannet passerte vi i den siste bakken inn
før Alta sentrum. Dermed nådde vi vår mål-
setning og kom inn på 35. plass med alle 8
hundene over mål, alle var friske og raske.
Disse var Navdi, Shasa, Grå, Juli, Snehvit,
Laika, Varg og Nasse. Takk til disse for en
uvurderlig innsats gjennom hele løpet. En
spesiell takk også til Øystein Kristiansen
som hjalp oss med gode hunder midt i
sesongen når vi fikk skader på et par av
våre egne.

Finnmarksløpet frister absolutt til gjen-
takelse og er et fantastisk løp på alle

måter. Spesielt imponerende er organise -
ringen og profesjonaliteten. De frivillige gjør
som alltid en formidabel innsats og alle
smiler og er positive. Vi håper og delta i
løpet også neste år, og håper da på flere
Siberian-spann.

Finnmarksløpet 2011
Av Renathe og Marius Moholdt

Marius kom inn til en sølvmedaljeplass i Femundløpet 600/VM 2011

Etter forespørsel fra 
Johanne Sundby kommer noen
ord fra årets Finnmarksløp fra
Kennel Ulveblikk i Trondheim.
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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

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

Geir Johansen & Toril Wiik Johansen, Bergen

Tlf: 959 96 602/902 83 977          www.7mhusky.com

Har du hjemmeside 
eller driver du med oppdrett? 

Her kan du informere andre om det!

Send mail til: vjorg@online.no

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

Redaktørens lette blanding......
Polardistans hadde i år nye aldersgrens-

er. For å kunne delta må hunden være
minimum to år. Begrunnelsen er som følg-
er: :

”Vad gäller åldersgränsen på Polard-
istans har arrangören valt att hundens
lägsta ålder ska vara 24 månader. Detta
beror på att en hund med 24 månader är
mer mogen i sin kropp för långdistans än
vad den är vid 18 månader. Dessutom
minskar risken för framtida skador för
hundarna.

Inom IFSS regler är det tillåtet att tävla
med hundar som är 18 månader på
långdistans. Men märk väl att veterinärer
på Finnmarkslöpet rekommenderar att
hundarna bör vara minst 24 till 30 månader
innan de springer tävlingar som är lika
långa som Finnmarkslöpet eller kortare
som andra långdistanstäv lingar.”

På kennel Vargevass sin hjemmeside
kan følgende leses: 

”Karsten Grønås vil dømme siberian
husky på Crufts i Storbritannia i 2014.”

Huskybladet vil gjerne ha en reporter på
Crufts, så frivillige kan melde seg til redak-
tøren. Det skulle være god tid til å plan-
legge en tur til de britiske øyer, og Crufts er
en av verdens viktigste utstillinger og vil bli
stor opplevelse.

Siste nytt:
Ikke nok med at Marius Moholdt fikk

sølv i VM langdistanse - Femundløpet 600
i klassen Nordic Breed, han har også gjen -
nomført årets Finnmarksløp 500 som
eneste deltaker med registrerte polarhun -
der. Han kom inn på 35. plass av i alt 73
startende, på tida 2d 11t 42min. 
Store gratulasjoner til Marius Moholdt!

Absolutt siste nytt pr 20.3.2011:

Under VM i sprint og mellomdistanse på
Hamar fikk følgende medlemmer i Norsk
Siberian Husky Klubb medaljer:

Gull og nybakt verdensmester i MD12NB
Tore Hunskår, Norway 

Bronse i MD12NB
Lars Kristian Gu�nther, Norway

Sølv i Sp6NB
Lisbeth Brax Olofsson, Sweden

Fullstendig resultatliste for Nordic Breed-
klassene og referat med bilder kommer i
neste nummer av Huskybladet.
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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

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
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