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I siste nummer av Huskybladet hadde jeg
med oversikt over siberian huskyspann
som deltok i Rjukanløpet. Her ble ikke
Ronja Meyer tatt med, hun vant 6-spanns-
klassen med Tore Hunskårs hunder. Ikke
nok med at hun vant 6-spannsklassen, hun
hadde i tillegg beste tid av samtlige
siberian spann, inklusiv 8-spannene. Gratu -
lerer! Jeg beklager at hun ikke ble med, til
tross for at resultatene ble dobbeltsjekket,
dvs videresendt for kontroll.

Også i artikkelen om Charmaine Pogoy
fra Filippinene snek det seg inn en feil. To
av hennes hunder var lånt hos Knut Erik
Hagen. Rett skal være rett!

Mange låner bort sine hunder så andre
kan kjøre dem i løp, og det er veldig posi-
tivt. Men da blir det ikke like enkelt å fange
opp hvem som er siberianspann, verken for
redaktøren eller kontrolløren. Derfor har jeg
kommet til den konklusjon at heretter blir
det den enkelte kjører/hundeeiers ansvar å
sende inn opplysninger om at de, eller
hundene deres har deltatt i løp. 

Siden høstsamlingen var over en uke
etter deadline har jeg fått det rimelig travelt.
Derfor vil dere finne bilder fra samlingen litt
rundt omkring i bladet. Jeg har fått inn bil -
der av 19 av de 29 som deltok. De jeg har
pratet med har skrytt veldig av løypa, og
gitt utrykk for at de gjerne vil tilbake til Sata-
slåtten i Hallingdal. 

Selv hadde jeg dessverre ikke anledning
til å være med da det var NM barmark
samme helg. Så mange arrangement som
det er om høsten er det vanskelig å unngå
at noen løp/samlinger kolliderer. I fjor høst
var Viggo og jeg med på sju løp, men det
ble litt i meste laget, så i år nøyer vi oss

med fire. Vi har tenkt å avslutte barmarks-
sesongen med Halloweenløpet, men det
forutsetter at jeg blir ferdig med Huskybla -
det.

I NM barmark var det med 149 deltakere
som stilte til start, med ca 75 startende pr
dag siden NM er en-dagersløp. Denne
helga er det SM i Nybro, og jeg følger spent
med som ”tablemusher”. Her er det 141
delta kere. Siden det er todager-løp i
Sverige er det i realiteten dobbelt så mange
til start. Men den største forskjellen er
klasseinndelingen. I Sverige har de tre
klasser, klasse C for siberian husky, B for
brukshunder inkludert de øvrige tre
polarhun dene, og A for alle. Mens det i NM
bare deltok 2 med siberian husky, var
det 43 delta kere i SM.

Da kan man spørre seg: Hadde vi opp-
nådd det samme i Norge om vi hadde egen
klasse for siberian husky? Det er vel ingen
tvil om at innføring av egne klasser for
polar hundrasene i Sverige har ført til større
aktivitet for siberian huskies og eiere. 

Det er kun i løp vi har muligheten til å
sammenlige arbeidskapasiteten til siberian
husky. Og det er de samme som kjører bar-
marksløp som også kjører løp om vinteren,
det gjelder uansett hundetype.

Nå har vi hatt første snø på bakken, og
Echo ligger inne i huset og har startet ned-
tellingen - han teller snøfnugg. Kommer det
2.498.329 snøfnugg til så blir det sledeføre.
Han følger nøye med, og gleder seg
enormt til den første sledeturen.

Jeg avslutter med å ønske Huskybladets
lesere en riktig god jul og godt nytt år!

Vangsåsen, 22. oktober, Tora
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Siberian huskies med løpsiver er det vi vil ha. Her er to eksemplarer fra klubbens høstsam -
ling på Sataslåtten. Foto: Anita H. Engebakken

Huskybladets redaktør fikk en fiks ide og
meldte seg på i siste liten i barmarksløpet i
Idre Fjäll, i mosjonsklassen uten tid. Siri
satte stor pris på det, og hun jobbet som en
helt med å dra den overvektige redaktøren
uten kondisjon opp alle bakkene i løypa som
var 1,5 km, med 128 meter stigning.

Foto: Hélène Moubis
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Nye utstillingsresultater
Norsk Siberian Husky Klubbs spesialutstilling på Frya 
21.5.2011 - Valpeutstillingen
Ring: 0 Dommer: Uppström, Annica

4 - 6 Måneder Hannhund
5001 Hightower’s Freke Winter Spirit VDH/DCNH SH 15076,

01/01/11, Grå/ Hvit E: Engebakken, Anita Helene O: Schäfer,
Guido, Tyskland (INTUCHNUCHDKUCHNORDJV05FINJV05
Wolfmark Double-O-Seven - DK D VDH CV CH VV-10 Hightower’s
See Here Is Little Fros)(w)
4 mnd hann av meget god helhet Maskulint hovud, velplasserte
øron, mandelformade øgon, Mckt bra hals og rygg Velburen svans
Tilstrekl vinklar fram og bak Noget kort øverarm Bra brøstkorg.
Mckt gode ben og tassar Rør sej vel rundt om Mckt trevligt temp.
Velvisat 
4BHK HP

6 - 9 Måneder Hannhund
5002 Ylajärvis Dt Roald SE62005/2010, 11/10/10, Mörkgrå E:

Sundin, Malin, Näset 2, S-794 92, Orsa, Sverige O: Malin Sundin,
79492 Orsa, Sverige (SE UCH Ylajärvis Sm Endurance - Nord -
vikens Tolga)(w)
4,5 mndr hann Utmerket helhet. Maskulint hovud med herlig
uttryck.Velpl øron mandelformade øgon Utm hals og rygglinje Utm
svans Velvinklad fram og bak Tilrekklig utvecklat brøstkorg for
åldern Utm ben og tassar Rør sej vel rundt om Mckt trevlig temp
Velvisat Urmerkt pels 
1BHK, HP BIR

5003 Ylajärvis Dt Helmer SE62006/2010, 11/10/10, Mörkgrå E:
Sundin, Malin O: Malin Sundin, 794 92 orsa, Sverige (SE UCH Yla-
järvis Sm Endurance - Nordvikens Tolga)(w)
7,5 mndr gml hanne av mckt god helhet Vackert velskuret hovud.
Velpl øron og øgon Utm hals og rygg Utm svans Tilr utviklet brøst-
korg for åldern. Velvinklad fram något knappere vinklad bak Utm
ben og tassar Utm pels Mckt trevlig temp Velvisat 
2BHK HP

5004 Varg Av Brattalid NO33886/11, 11/11/10, Grå/ Hvit E:
Almaas, Vebjørn O: Ingstad Benedicte / Sandberg Eirik Ingstad,
0781 Oslo (Loufanc’s Kanuck - Nuna I I I Av Brattalid)(w)
6 mnd hanne Maskulint vackert hode, vel pl øron Mckt bra hals
Nogot velvd rygglinje Utm kors, ennu något ustabil i fronten Til-

rekkelig vinklad fram og bak Utm ben og tassar Rør sej ennu något
ubalanserad Mckt trevlig temp 
5BHK

5005 Aiko Av Brattalid NO33888/11, 11/11/10, Sort/ Hvit E:
Almaas, Oddbjørn O: Ingstad Benedicte / Sandberg Eirik Ingstad,
0781 Oslo (Loufanc’s Kanuck - Nuna I I I Av Brattalid)(w)
6 mnd hanne av mckt god helhet Maskulint hovud, velplasserte
øron og øgon Utm hals, något long i lenden, bra kors og svans.
Utm vinklar fram og bak Vel utveckald brøstkorg for åldern Utm
ben og tassar Rør sej vel rundt om Mckt bra pels 
3BHK HP

6 - 9 Måneder Tispe
5006 Glacier Ice Nasti Av Ulveblikk NO57176/10, 18/09/10,

Sort/Brun/Hvit E: Hunskår, Tore, Kvinnegardslia, 3570 Ål O:
Moholdt, Renathe, 7422 Trondheim (Nathan Av Vargevass -
Varga)(w)
8 mnd tik av mckt god helhet Feminint hovud, velplasserte øron,
ngt runda øgon.Bra hals, något senkt rygglinje Något øppna
vinklar fram og bak Ånnu något outveckald i førbrystet. Utm ben-
stamme, något styva mellamhender. Mckt bra tassar Før dagen
något svårbedømda rørelser Behøver ngt mer ringtrening
3BTK

5007 Koda Av Finnsibir NO53933/10, 24/08/10, Grå/Hvit E:
Sandastå, Eirin, Hereidsvegen 82, 5783 Eidfjord O: Korpela Keijo
Tapio, 2647 Sør-Fron (Varghaugens Kaia - Katia)(w)
8 mnd tik, mckt feminin. Något bredt ansatte øron, mandelformade
øgon Utm hals, bra rygglinje Tilrekkelig utvecklat brøstkorg for
åldern. Tilrekkelig vinklad fram og bak Bra ben og tassar Rør sej
vel rundt om Mckt bra pels Trevlig temp 
1BTK HP BIM

5008 Ylajärvis Dt Etha 62004/2010, 11/10/10, Hvit E: Sundin,
Malin, Näset 2, S-794 92, Orsa, Sverige O: Malin Sundin, 79492
Orsa, Sverige (SE UCH Ylajärvis Sm Endurance - Nordvikens
Tolga)(w)
7 mnd tik Feminin Vackert velskuret hovud Velpl øron, mandel-
formade øgon. Utm hals og rygglinje Bra kors Tilr utvecklad brøst-
korg for åldern Utm vinklar fram, något raka vinklar bak. Utm ben
og tassar Utm pels Visas i altfor høgt huld hvilket even hemmar
hennes rørelser Mckt trevlig temp Velvisat 
2BTK HP

Jeg har nå tenkt meg nøye om, og kom -
met til at det er på tide at jeg sier i fra meg
redaktørjobben. Det trengs en ”ny kost”
som kan overta, en helt ny redaktør som
kan starte på nytt. I fem år har jeg nå laget
Husky bladet, og det er best å slutte mens
leken er god! Jeg bruker ca 80 arbeids timer
pr num mer foran datamaskinen. Planleg -
ging og tankevirksomheten rundt bladet er
ikke med i det timeantallet, det er atskillig
høyere. Så mye av livet dreier seg om, og
rundt Huskybladet.

Som redaktør er egentlig min jobb å
organisere stoffet som kom mer inn, sette
det på plass og lage lay-out. I tillegg må jeg
sørge for stoff selv, og drive med purringer
til de som skal sende inn fast stoff i klub -
ben. Stoffet kommer ikke inn av seg selv.

For de som lurer på betalingen så får
redaktøren kr 1.500,- pr nummer. Det skal

dekke papir og blekk, men dekker ikke
dataprogram og oppdateringer.

Mitt mål som redaktør har vært å få
flere til å kjøre løp med sine siberian
huskies. Har jeg oppnådd det? Svaret er
todelt. Det var fortsatt bare to deltakere
med siberians i NM barmark nå i høst, av
150 deltakere. Det er alt for dårlig. Heldig-
vis ser det ut til at aktiviteten på de lange
løpene har økt, så da har det kanskje nyt -
tet å fokusere på løp i Huskybladet likevel?

En ny redaktør vil ha nye tanker og ideer,
men jeg håper det finnes en som er klar
over at en siberian husky først og fremst er
en trekkhund. 

Etter fem år som redaktør vil det bli
vemodig å overlate jobben til noen andre.
Men også en lettelse, for jeg ser fram til fri-
heten det vil bli å slippe å innrette livet etter
deadline fire ganger i året. 

Til sommeren vil jeg sitte på Jessnes-
stranda fra 1. til 20. juli og nyte sol og
bølgeskvulp. Og så skal jeg skrive julebrev
i rett tid, ikke i siste liten etter at Husky -
bladet er sendt til trykkeriet 20. desember.
For ikke snakke om alle de flotte turene jeg
ser fram til innover Hedmarksvidda 1. til 20.
mars med hundene. Det skal bli herlig.

Som sagt, jeg håper alle klubbens med-
lemmer vil lete etter en ny redaktør og
melde i fra til valgkomiteen om dere finner
en som kan overta. Jeg påtar meg å lage to
blader til, så en ny redaktør kan starte med
nummer 3-2012, med deadline 1. juli. Det
passer best å overta akkurat da fordi det er
fire måneder mellom nummer 2 og 3. 

Men jeg kommer fortsatt til å skrive stoff
til Huskybladet, som freelance.

Redaktøren, Tora. 

På tide med en ny redaktør!
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Ny Norsk Utstillingschampion

VDH/DCNH14842/09 Hightower’s A Dream Comes True,
Denali til daglig.
Eier: Anita Helene Engebakken
Oppdretter: Guido Schäfer, Tyskland

Hunden Denali og 
Anita Helene Engebakken gratuleres!

Foto: Anita Helene Engebakken 

Har hunden din blitt Norsk Utstillingschampion? 

Ta bilde av hunden fra siden, og send det til Huskybladet. Husk å oppgi navn på hund, eier og oppdretter.

Ny Norsk Utstillingschampion

17525/07 Vikerkollens Mos Safran
Eier: Birgit Bordvik Alhaug
Oppdretter: Birgit Bordvik Alhaug

Ny Norsk og Svensk Utstillingschampion

22841/07 Isa av Vargevass
Eier og oppdretter: Karsten Grønås 

Hunden Safran og 
Birgit Bordvik Alhaug gratuleres!

Foto: Gitte Alhaug 

Hunden Isa og 
Karsten Grønås gratuleres!

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

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

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

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

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

Retningslinjer for hundehold på Norsk Siberian Husky Klubbs samlinger

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

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

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

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

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

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

(det lages også én vegetarvariant begge dagene)

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

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

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

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

Husk: Ta med sovepose eller sengetøy.

Påmelding og betaling:
• Bindende påmelding til Stine Oppegaard på

stine@nfi.no eller 908 59 638 innen 19.11.2011
• Det koster kr 300,- pr person for hele helgen, inklusive
sluttrenhold (barn under 16 år 1/2 pris, og barn som ikke
trenger egen seng går gratis). Beløpet betales inn til
klubbkontoen (0530 23 47060) innen 19.11.2011.
Påmeldingen er ikke endelig før betaling er mottatt.

• Småbarnefamilier har førsteprioritet på de minste rom-
mene. Førstemann til mølla prinsippet gjelder i utgangs-
punktet, men de som ikke har betalt innen fristen, stil-
ler sist i køen.

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

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

veier opp til hytta. NB GPS kan fort føre dere ut på
ubrukelige veier!

Se Syningens hjemmeside for mer info:
www.syningen.com

Velkommen!

Syningen i Ål
3. - 5. desember, 2010

NSHKs høstsamling på snøNSHKs høstsamling på snø
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Bilder fra høstsamlingen på Syningen 2010

Foto: Stine Oppegaard
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Norsk Siberian Husky Klubb på DOGS4ALL

Norsk Kennel Klubb inviterer for tredje
gang til årets store hundetreff
DOGS4ALL 2011, som i fjor hadde nær -
mere 15.000 besøkende. DOGS4ALL er
Norges største hunde arrangement og til-
byr utstilling, utstyrsmesse, rasetorg,
raseparade, show og opp visninger, fore-
drag og nye og spennende aktiviteter for
hele familien.

NSHK vil også i år være tilstede med
egen stand, som i år igjen er doblet i stør -
relse og ender på 24m2. I tillegg til standen
har vi inngått avtale med Norges Vare -
messe/DOGS4ALL om kjøring av vogn
begge dagene, kl. 12.00, 14.00 og 16.00. Vi
har også meldt oss på til raseparaden både
lørdag og søndag fra kl. 13.30 - 14.30. Vi
venter vi på bekreftelse på om vi kan være
med begge, eller kun en av dagene (pr
3.10.2011).

Vi trenger både hjelp til å bemanne stan -
den, interesserte til å delta på raseparaden
og hunder og kjørere til uteaktivitetene. Alle
som hjelper til, enten inne eller ute, får gra-
tis adgang til messen. I tillegg vil vi ha til-
gang på 6 stk parkeringsplasser for de som
stiller opp til hundekjøring.

Ta kontakt på mail til Stine Oppegaard: 
stine@nfi.no, mobil 908 59 638 ved -
rørende stand og raseparaden og/eller
Johnny Blingsdalen for kjøring:
johnny@atlant-entreprenor.no, mobil
900 29 092 dersom du ønsker å hjelpe til,
eller har noen spørsmål. Mer informasjon
om Dogs4All finnes på:

www.messe.no/dogs4all.no.

26. - 27. november 2011 på Norges Varemesse, Lillestrøm

Bilde fra Villmarksmessen 2011 på Norges Varemesse i Lillestrøm.
Foto: Stine Oppegaard
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Gratulerer
med dagen!

En av Norsk Siberian 
Husky Klubbs ildsjeler, 
Johanne Sundby, fyllte 
60 år 6. oktober. 
Dagen ble feiret på 
klubbens høstsamling 
på Sataslåtten. 

På bildet er 60-åringen
i fint driv på Huskysprinten
der hun hadde raskeste tid
av alle deltakerne.

Johanne var klubbens 
leder i årene 2004-2007,
har vært, og er aktiv i 
flere komitéer, 
og hun har gjennomført
flere lange løp som
Femundløpet og 
Finnmarksløpet. 

Et av hennes mål for 
vinteren er 
Finnmarksløpet 2012. 
Vi ønsker henne lykke til!

Redaktøren

Foto: Anita H. Engebakken

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

Huskykalenderen 2012
Den nye kalenderen til NSHK er nå i salg.

Prisen er kr 110,- pr stk + evt porto. 
Da får du en flott kalender med mange fargerike bilder.

Bestilles hos kasserer Birgit Bordvik Alhaug tlf 62 53 44 82 evt. 905 39 766
Mail: kaasia@online.no

Takk til alle som har bidratt med bilder. Mvh Birgit Bordvik Alhaug.
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Siberian huskytreff i Nord-Norge

Høstsamling på Bjørnfjell

Vi hadde en fantastisk helg,
nordlyset spillte for oss
begge kveldene. Det var
barn, ungdom og voksne i
skjønn forening, gril ling,
kos utover kvelden, dagene
gikk til trening og tester for
muttene, både kløv og
trekktest.

Viktig når man skal skape
et miljø at man får med alle
raser (polare), mye å lære
av hverandre. Missi (sprin -

ger spaniel) lever i den
ånden at hun er sjefen over
alle polarhunder, og at hun
er en del av menneske-
flokken - veldig morsom
hund.

Vi ble enige om å gjenta
dette til neste år, ingen
hadde i grunnen lyst å dra
ned igjen. Jeg stiller hytta
og området til disposisjon
og vil være initiativtaker til
neste treff her oppe også.

Nemi som bor i Bardu (eier er Edel Marit Nerdrum), og min hytte. Foto: Gro Kari Kvamme

SH Wilja og AM Imjac, kjærligheten har ingen grenser når man er på
hyttetur.

Foto: Gro Kari Kvamme

Mitt hundespann. Foto: Gro Kari Kvamme

Av Kari Eldby

Kveldskos. Det er Gro Kari Kvamme, meg, Edel Marit Nerdrum, Kristin
Pedersen, hodet til Tor Ingebriktsen og Grete Bøe.

Foto: Lars Johnny Pedersen
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Det er Husky som uler, min hund som jeg har satt bort
på fôr hos Kristin Pedersen, men hun savner flokken
sin, nydelig dame. Foto: Kristin Pedersen

Handler Kristin Akselsen og noen av mine hunder, hun gjør klar til treningstur.
Foto: Gro Kari Kvamme

Det er mitt spann (deler av det) og min handler Kristin Akselsen. Det er
fantastiske treningsmuligheter på Bjørnfjell rett fra hundegården på
hytta. Foto: Gro Kari Kvamme

Min springer Missi vil gjerne teste ut trekkhundtesten for Muttene,
men ikke en gang godbit-posen hjalp. Men det ble veldig mye latter
av det. Husker ikke navnet på henne som sitter i vognen, men jeg
prøver å lure Missi. På hundetreff er alle hunder og eiere velkom -
men til Drømmeslottet.

Foto: Kristin Pedersen

Vi tar avskjed etter en fantastisk helg på hytta, det er meg, min sønn
Hans Magnus og min handler Kristin Akselsen, og Wilja, hunden til Gro
Kari. Foto: Gro Kari Kvamme

Mitt spann på treningstur. Mutten og eier Tor Ingebriktsen måtte gi
opp etter et lite stykke.

Foto: Kristin Pedersen
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Norsk Siberian Husky Klubbs høstsamling
Ål i Hallingdal, 31.9.-2.10.2011

Personer nevnt i denne artikkelen er;
Johanne Sundby, familien Borgen, Parth
Borgen, Stine Oppegaard, Ivar Hordnes,
Erik Enitch og Sanne Karlsen

Høstsamlingen til Norsk Siberian Husky
Klubb ble dette året holdt i Ål, i Hal -

lingdal, for første gang. Her var både kjente
og mindre kjente kjørere og eiere samlet til
en hyggelig helg. Vi fikk til og med oppleve
årets første snøfall! Det ble riktignok ikke
sledeføre, men en god forsmak på det som
er i vente om ikke lenge, forhåpentligvis.

Iløpet av formiddagen på fredag ankom
Johanne og jeg Ål etter noen timers kjø -

ring fra Oslo. Det første vi gjorde var å inn-
losjere oss i en av hyttene (en luksuriøs for-
andring fra teltlivet), som vi delte med fami -
lien Borgen. Det ble trangt, men koselig, vi
tilbrakte uansett størsteparten av dagene
ute med hundene. 

Første treningstur kjørte Johanne ut med
et 4-spann og jeg med to hunder på

sparkesykkel. Det var rein flaks at vi hadde

Tekst og foto: Sanne Karlsen

Johanne Sundby og Sture Borgen. I bakgrunnen Sunniva Borgen og Hein Hope. 

Oda Ingstad med Johanne Sundbys hunder.

få hunder i spannet, ettersom vi
fikk hver eneste løshund etter
oss etter hvert som vi passerte
gårdstun etter gårdstun. Først
en småhissig Schæfer, som
uheldigvis fløy rett inn i spannet,
etterfulgt av en brakende St.
Bernard. Det gikk bra med dem
alle sam men, både Schæferen
som løp hjem med halen mellom
beina, Siberian Huskyene våre
og St. Bernarden, som i grunnen
ikke klarte å ta oss igjen før
hendelsen var over. Og på vei
tilbake møtte vi enda et
prakteksemplar av en gårds-
hund, en Ber ner Sennen (eller
noe i den retningen), denne var
selvfølgelig mer nysgjerrig enn
redd. Det ble en machokamp
der vi sendte dødelige blikk til
hverandre. Også denne gangen
gikk det bra, heldigvis. Det fine
med hele denne opplevelsen var
at som Ivar sa; ingen trengte å
bekymre seg for løshunder i
løypa, siden Johanne alt hadde
skremt dem bort!

Ikveldinga var en liten gjeng
samlet i hytta til Stine der vi

hadde en liten ”minifeiring” av
Johanne. Det ble disket opp
med snacks, samtidig som vi
hadde selskap av fire hunder.

Hva skal man liksom med én
hund inne, når man kan ha fire? 

Seinere var det duket for
påmelding til barmarksløpet

som ble holdt på lørdags formid-
dag. Her hadde Stine, og hen -
nes to døtre gjort det koselig
med både kaffe og kake.

Lørdag fikk vi kjørt litt hund
igjen. Johanne startet i klas -

sen for dem med 6-spann, mens
jeg kjørte kickbike med 2-spann.
Hundene var veldig gira, så det
gikk i grunnen bra for oss
begge. Og viktigst av alt, det ble
en gøyal opplevelse for hun -
dene! Et flott arrangement, med
en brei og passelig lang løype
med tanke på spannstørrelse og
deltakere i alle aldre. I tillegg var
det flere flinke frivillige som stilte
opp der det trengtes. 

Utover kvelden fikk vi servert
middag tilbredt av Hal -

lingdals lokal-italienske kokk, på
nettopp italiensk vis. Her var det
utrolig mye deilig mat, flott dek -
ket bord, og jeg tror jeg snakker
for oss alle sammen når jeg sier
at vi forsynte oss både en, og to
og tre ganger. Stappmette og
fornøyde ble vi, både liten og
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Sajo.Kajol Borgen går tur med Sajo.

stor. Etterpå hadde vi enda en feiring av
Johanne, med flere gaver og snakk. Parth
hadde skrevet et veldig fint dikt til burs-
dagsbarnet som han fremførte for hele for-
samlingen (mot en komplett sam ling av alle
Harry Potterfilmene, men for egne penger
da vel og merke). Deretter ble kvelden
etterfulgt av dessert, kaffe og foredrag/dia-
log av Erik Enitch, gründer av fjellbutikken
Vertikal, og med masse erfaring i det meste
som omhandler fjell og friluftsliv, i tillegg til
å være en god venn av Johanne fra studie-

tiden. Det ble en utrolig lærerik kveld om
optimal bekledning under forskjellige aktivi -
teter, som passet for de aller fleste, enten
det er langdistanse hundekjøring eller
gene relt friluftsliv som er av interesse.

Søndag våknet vi til snø på bakken og i
lufta. De fleste reiste tidlig hjem i håp

om å slippe kø fra høstferien. Mens noen
av oss andre fikk utnyttet det kjølige været
og kjørt en tur før vi vendte nesa hjemover.
Glatt var det på veiene med Dyckvogn og

sommerdekk på bilene. Turen til hytta i
Hemsedal ble avbrutt, og gyngestolen som
bor på tilhengeren, medbrakt helt fra Finn-
skogen ble med hjem igjen.

Helga ble innmari kjekk, og hadde en fin
balanse mellom kos og konkurranse.

For en fersking som meg opplevdes dette
som en fin og akkurat passe avslappet
samling, i et inkluderende og lærerikt miljø.

Spann på kryss og tvers før start på Huskysprinten. Her er det Stig og Elin Torp som skal ut, og Kari Hope som hjelper til.
Foto: Anita H. Engebakken
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Sunniva Borgen og Elin Ingstad i fint driv i motbakkene på Huskysprinten. 
Foto: Terje Dietrichson
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Torgeir Volden er ekstra sprek og deltok i to klasser, først sparke-
sykkel med to hunder, så snøreløping med en hund. På denne måten
fikk alle tre hundene hans være med på Huskysprinten.
Foto over: Anita H. Engebakken Foto t.h.: Terje Dietrichson

T.h.: Parth Borgen nærmer seg mål.
Foto: Anita H. Engebakken

Under: Jon Bakke - eneste deltaker i den mest
krevende klassen, sparkesykkel med en hund.

Foto: Terje Dietrichson
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Huskysprinten

1. Geir Johansen hjelper til ved start.

2. Rikke Bergendahl med passasjer
Ronny Sletner.

3. Tone Beate Hansen nærmer seg mål.

4. Løpsarrangør Ivar Hordnes og Cato
Lunde.

5. Turid Aandalen Lindberg nærmer seg
mål.

Foto: Anita H. Engebakken

1 2
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54
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Huskysprinten
Foto: Terje Dietrichson

Kurt Magnar Nilsen

Tuva Hope

Over: Runar Golimo Simonsen

Til venstre: Rolv Herstad
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1. Valpene er ikke lagt i buret,
de hadde mere en nok tomle-
plass utenfor. Men da de
hadde tomlet fra seg og dura-
cell-batteriene begynte å ta
slutt, gikk de og la seg i buret
en etter en, og virket svært til-
fredse med trengselen.

2. Oda Ingstad

3. Kajol Borgen

4. Kari Hope

Foto: Terje Dietrichson

1
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Informasjon fra lokallaget for Oslo og Akershus
Lokallaget i Oslo fortsetter med turer

hver uke. Det er stort sett OK oppmøte, fra
3 - 8 personer og omtrent dobbelt så
mange hunder hver gang. 

Vi skifter dag fra tirsdager til onsdager,

og alternerer mellom Skar eller Skullerud
klokka 19.00. Vi griller og koser oss dersom
været er bra. Av og til oppfordrer vi til å ta
med sykkel. 

Vi legger ut info på NING hver uke før

turen, og sender mail til alle som har meldt
seg inn i lokallaget via NING.

Johanne

Informasjon fra lokallaget for Hamar og Omland
Invitasjon til førjulsgløgg

Lokallaget på Hamar inviterer til årets
tradisjonsrike gløggsamling hos familien
Alhaug i Jessnesveien 106 på Hamar
første onsdag i desember.

Oppmøte: Onsdag 7. desember.

De som vil gå tur først møter klokka
18.00 med hunder for en times trimtur i
området. De andre møter klokka 19.00 for
god mat og drikke, og trivelig prat utover
kvelden.

Gamle og nye medlemmer i lokallaget
ønskes velkomne, og ta gjerne med ven ner

og bekjente med interesse for siberian
husky. Andre utenfor lokallaget er selv-
følgelig også velkomne.

For mer info, ring Birgit på tlf : 905 39 766
Vel møtt!

Hilsen Birgit

Ordet fritt?
”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.

Det ser nå ut som om all informasjon og
diskusjoner går via Ning og Facebook. Der
utveksles det meninger så det går en smule
hett for seg av og til. Selv er jeg opptatt
med Huskybladet i lange perioder, og får
ikke fulgt med. Men jeg får litt informasjon
av min samboer Viggo, han har god tid til å
surfe rundt på nettet. 

Har Huskybladet utspilt sin rolle?

Klub bens medlemmer bruker nettet flittig,
og Ordet Fritt i Huskybladet er egentlig
ganske uaktuelt i dag da ingen lenger har
tid til å vente noen måneder på svar på dis-
kusjoner i bladet. Vi lever i en annen tids-
alder.

Hvor blir det av stoff fra engasjerte med-
lemmer? Skjer det noe nytt i klubben? Det
kan tyde på at klub ben enten har gått i

dvale, eller behøver nye koster. 
Hvor ble det av engasjementet som var

da jeg begynte som redaktør? Akkurat nå
føler jeg at det er stofftørke. Det er veldig
positivt at Huskybladet får inn stoff fra per-
soner utenfor miljøet til Norsk Siberian
Huskyklubb, men hvor er klubbens med-
lemmer? Er Huskybla det liv laga?

Redaktøren, Tora. 

Er Huskybladet liv laga?

To norske ungdom-
mer på 4. plass i
SH-cupen i Sverige.

Søstrene Gitte og Andrine Bordvik
Alhaug kvalifiserte seg begge to i
den svenske SH-cupen 2011, Gitte
i klas sen äldre junior, og Andrine i
klassen 2-spann yngre ungdom.
De fikk tildelt hvert sitt diplom
under banketten til Rasklubben för
Siberian Husky i Idre Fjäll i
septem ber. Flott innsats!

Tora Kleven

Foto: Birgit Alhaug
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Historisk tilbakeblikk fra Huskybladet nr 1og 2 1976
I dette nummeret har jeg satt inn en side

med informasjon fra Sportskomiteen, fra
Huskybladet nr 1. Sledestilen, den gang
kalt ”nome”, var i sin spede begynnelse i
Norge. De fleste gikk nordisk, på ski med
pulk og vektsatser. 

Det var stor aktivitet i den nystartede
Norsk Siberian Husky Klubb, og de arran -

gerte også løp. Klubbens medlemmer var
bevisste på å trene selv, det var viktig å
holde seg i form, og treningsopplegg sto på
trykk i Huskybladet.

Under har jeg satt inn invitasjon til løp på
Huskyklubbens vintersamling på Savalen i
1977. Legg merke til distansene. Det var i
tiden før snøskuter og løypemaskiner, og

kom det snø så fikk førstemannen jobben
med å brøyte spor. Det var selvfølgelig
kortere distanser for damer, og de kjørte
med færre hunder!!! 

Se sportskomiteens forslag om ny
klasseinndeling i nome: Damer skulle få
kjøre slede med 4-5 hunder.

Tora, redaktør
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Ord fra Trysil
Tekst: Mali Strømsvåg   Foto: Rune Moen

Gjemt mellom busker og trær
Hvem skulle tro at det bor noen der

Men om du stopper i veien og lytter ei stund
Vil du høre glade lyder fra mang en glad hundemunn

Trysil er bygda, og her har vi alt
9 mil med løyper

Og jaggu blir det kaldt.
I hver vår ende i vårt flotte løypenett

Venter det bikkjer
som vil på tur rett og slett.

Arctic Song’s Kennel i Trysil bor vi
20 glade Siberians

Med godt humør og fart i
I sommer har det regnet, og været har vært grått

Men trening, lek og moro har vi allikevel fått
Det var på nippet til at synkronsvømming ble vår nye sport
Men heldigvis fikk vi heller lekt med hinder og med hopp

Nå er høsten kommet, og treningsvogn vi drar
Denne helgen på samling med Osen Sledehundklubb vi var

Her fikk vi trent passering, og nye løyper lå på vent
Ja her kom også mange som på oss hilste pent
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Her på kennelen er vi mange
20 ivrige på lang lang rekke
Treningskveldene blir lange

Når A- og B-spann skal ut å trekke
3 er enda unge, 12 skal trekke langt

4 pensjonister, og ett sofaslakt 

Nå regner det så mye, at løypa renner bort
Men det spiller ingen rolle

Når vi driver med denne sport
Hundene har ikke skyld i været

Å trening må de få
Så da er det bare på med klærne

Ut på tur skal vi nå!
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Fra venstre: Ylwa Malmberg med Best in Show, SE UCH Snowstreams Inachis Io, dommerne Mats Jonsson og Eli Marie Klepp, og Niklas
Olsson med Best i Motsatt kjønn, Bergtuvas Shadi.         Foto: Hélène Moubis

Som tidligere nevnt var det 143
påmeldte hunder. Været var lettskyet og
ganske kjølig. Rasklubben för siberian
husky hadde lagt opp til mange aktiviteter
i forbindelse Rasspecialen 17.-18. sep -
tember 2011. 

Lørdag morgen var det utstilling, om
kvelden bankett, søndag morgen med-
lemsmøte etterfulgt av uhøytidelig bar-
marksløp. Til avslutning spanderte klub -
ben mat og drikke. 

Mushers Dinner lørdagskvelden var i
Charlies restau rang, med god mat og
drikke, og panoramautsikt over Idre og

fjellområdene i Norge i vest. Solnedgan -
gen ble behørig fotografert.

Under banketten var det prisutdelinger.
Dalia Ramström fikk Mats Min nes -
stipendium som ung og lovende utøver.
Marlene Karlsson fikk ”Torsövargen” for
sitt arbeide i forbindelse med ”Husky -
dagene”, den årvisse sommersamlingen
for siberian- eiere.

Så var det prisutdeling i SH-cupen. To
norske ungdommer var kvalifiserte,
Andrine Alhaug på 4. plass i klassen 2-
spann yngre ungdom, og Gitte Alhaug på
4. plass i klassen 4-spann äldre junior.

Søndag formiddag var det medlems-
møte med diskusjoner. Annica Uppström
info rmerte om nye meriterings- og utstil -
lings reg ler, og Karsten Grønås holdt fore-
drag om ”Variasjon i type”.

Barmarksløpet hadde bare 8 deltakere.
Viggo Jørgensen deltok i 4-spann vogn og
undertegnede løp i mosjonsklassen med
en hund. Traséen var morsom, den gikk
rett opp på fjellet med 125 m stigning på
1,5 km. Deretter var det servering av grill-
mat før hjemreise.

Alt i alt en kjempetrivelig helg i Sverige!
Tora Kleven

17. september 2011 arrangerte SPHK,
Rasklubben för Siberian Husky, utstilling i
Idre Fjäll. 

Dommere var Eli Marie Klepp fra Norge
og Mats Jonsson fra Sverige.

Det var 143 påmeldte hunder, og 12
kenneler i uppfödarklass.

BIS: SE UCH Snowstreams Inachis Io
äg: Ylwa Malmberg

BIM: Bergtuvas Shadi
äg: Niklas Olsson

BIS Bruks: 
SE UCH Snowstreams Inachis Io
äg: Ylwa Malmberg

BIM Bruks: 
SE UCH SE(Polar)CH Trahimus Molly
Mallou
äg: Ylwa Malmberg

BIS Öppen:
Nordvikens Tigeröga
äg: Frida Sande

BIM Öppen:
Bergtuvas Shadi
äg: Niklas Olssen

BIS Veteran:
SE(Polar)CH Lanjas Likkulas
äg: Lena o Sverker Björk

BIM Veteran:
Snowstreams Pinus Silvestris
äg: Sofia Ericsson

BIS Unghund:
Broscheit Fang’s Midnight
äg: Jenny Olsson

BIS Junior: 
Highyard Beautiful Moonlight
äg: Linda van der Waals

BIM Junior: 
Ylajärvis DT Oscar
äg: Malin Sundin

BIS Valp:
Vintervisas Dunderklumpen
äg: Pernilla West

BIM Valp:
Aslakkgårdens Rana Rallarros
äg: Eva Lindberg

Bästa uppfödargrupp:
Kennel Snowstreams, Ylwa Malmberg

Bästa utanlandsägda hund:
Heidiburghs Ghost Echo
äg: Viggo Jörgensen, Norge

Spesialutstillingen i Idre Fjäll, Sverige
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Domare: Eli Marie Klepp, Norge

Valpklass 4-6 månder hanar
3. Nay-La-Chee’s Kjölige Falk
NO41945/11 f 110530
äg: Rikke Bergendahl
HP
Valpklass 4-6 månder tikar
11. Nay-La-Chee’s Kjölige Svale
NO41949/11 f 110530
äg: Rikke Bergendahl
HP

Unghundklass hanar
30. Finse NO50920/10 f 100311
äg: Simen Ensby
Exc, 4UKK
34. Sarek NO50919/10 f 100311
äg: Simen Ensby
Exc, 1UKK

Bruksklass tikar
41. Isa av Vargevass N22841/07 f 061110
äg: Karsten Grönås
Exc, 4BKK

Öppenklass tikar
52. Finnemarkas Lobota
N25768/08 f 080811 
äg: Birgit Bordvik Alhaug
VG
60. Nay-La-Chee’s Vyla Nayak
N11892/08 f 080429
äg: Rikke Bergendahl
Exc, 3ÖK, CK
63. Snöheimens Tanja
N11848/04 f 040508
äg: Tora Kleven
VG

67. NO UCH Vikerkollen’s Mos Safran
N17525/07 f 070830
äg: Birgit Bordvik Alhaug
Exc

Domare: Mats Jonsson, Sverige

Bruksklass hanar
78. Frekkis av Vargevass
N27187/07 f 070724
äg: Karsten Grönås
VG
81. Heidiburghs Ghost Echo
S69244/2006 f 061104
äg: Viggo Jörgensen
Exc, 1BKK, CK, 3BHK, Res Cert
82. Heidiburghs Eric
S50901/2005 f 050701
äg: Viggo Jörgensen
Exc, 4BKK
88. Varghaugens Cosak
N05855/08 f 071024
äg: Birgit Bordvik Alhaug
VG
89. NO UCH SE (POLAR)CH Vikerkol -
len’s First Duke Jr N20166/04 f 040702
äg: Birgit Bordvik Alhaug
Exc, 3 BKK, CK

Öppenklass hanar
93. Bo av Vargevass
NO53802/09 f 090508 
äg: Karsten Grönås
VG
101. SE (POLAR)CH Vikerkollen’s Ms
Bachao N25804/05 f 051025
äg: Birgit Bordvik Alhaug
Disq. (målt for høy)

Unghundsklass tikar
124. Vienna av Vargevass
NO49043/10 f 100518
äg: Karsten Grönås
Exc, 4UKK

T. v.: Kennel Ylajärvis vandrepremie til beste utenlandskeide
siberian husky gikk til Heidiburghs Ghost Echo som ble utstil -
lingens 3. beste hannhund. Foto: Ola Lindgren

Under: Viggo Jørgensen nærmer seg mål i barmarksløpet i Idre
Fjäll. Foto: Hélène Moubis

Resultater for de norske hundene:

Rikke Bergendahl med Nay-La-Chee’s Vyla
Nayak. Nayak er tilbake i utstillingsringen
(og selen) etter lengre tids sykefravær
grunnet alvorlig skade på et bein. Heldigvis
er hun bortimot så god som ny igen.

Foto: Tora Kleven
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Lena Boysen Hillestads reportasje fra Australia, skrevet for Huskybladet

Min far og jeg ble invitert til en treningsleir
og Hunter Vally IFSS Sprint Race 2011.
Vi visste ikke mye om Australia,
eller om hundekjøring i Australia. 

Hundekjøring med siberian huskies i Australia 

Presentasjon av Lena Boysen Hillestad:

Hei!
Her er noen ord om vår tur 
til Australia:

Donal og Anne McIntyre, Lena Boysen Hillestad, og Lenas far, Arne Boysen. Siberian huskies i Australia.

Hundegården med elektrisk gjerde rundt for å hindre slanger i å krype inn. Hunter Valley Sled Dog Sprint.

Lena Boysen Hillestad er 42 år
og en av verdens beste hundekjø -
rere, innen 4-spann sprint slede,
nordisk med pulk og snørekjøring,
og barmark med vogn og sparke-
sykkel. Hun har drevet med løps-
kjøring siden 1979, og konkurrert
utenlands siden 1988. 

Løpsresultater: 18 x gull i VM,
14 x gull i EM, 22 x gull i NM, innen
nor disk, slede sprint og barmark.

Lena tilhører Holmenkollen
Sportsklubb, er gift med Kjetil Hille-
stad og har to barn. Hun har vært
sentral i utviklingen av greys ter, en
type trekkhund som er avlet spe -
sielt fram med tanke på fart og
eksplo sivitet.

Selv om Lena har greystere, er
hun opptatt av at alle kan være ak -
tive og konkurrere med sine hun -
der, uansett hundetype og rase.

Hun trener hundene og seg selv
året rundt, reiser verden rundt og
konkurrerer, holder foredrag og
under viser om hundekjøring som
sommer- og vinter idrett. 

Lena arrangerer og deltar på
sam linger for barn og unge, og
synes det er en viktig og morsom
del av sporten. Hennes ”hjertebarn”
er sparkesykling med hund, da det
er noe som absolutt alle kan drive
med. 

Se: www.sparkesykkel.info
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Etter 22 timer i luften, landet vi i Sydney. Donal og
Anne McIntyre plukket oss opp. Anne er leder for
IFSS’s region Oceania. Vi bodde i huset deres mens vi
holdt treningsleir og det var løp, i Hunter Valley 2,5
timer fra Sydney. Det var vinter i Australia, men vi had -
de bare en natt med kuldegrader. Det var ingen snø i
Hunter Valley.

Treningsleiren startet på tirsdag, og løpet var på lørdag
og søndag. På grunn av at det ble svært varmt på dag-
tid, begynte vi å trene ca 07.00 i morgen. Deltakerne
hadde kickbikes/sparkesykler og vogner som vi er vant
med. Men det var mest siberian huskies, og bare noen
alaskans, noen pointere og vorstehere. Jeg trente med
forskjellige hunder og hundekjørere hver dag. Jeg
gjorde minst 15 runder på 5,3 km i løpet av trenings -
leiren. Donal og Anne sitt løypesystem var virkelig bra,
med mange vanskelige svinger, og mange kryss. Vi
hadde det gøy, og jeg tror alle fikk et inntrykk av
hvordan de kan forbedre sin trening: Flere runder,
lengre distanser, mer trening, ingen stopp i motbak -
kene m. m.

Etter treningen snakket vi om forskjellig rundt hunde-
sporten: Hvordan vi gjør det i Europa, på snø, barmark,
fôring, valper, utstyr, fremtiden og om OL. Vi viste fil -
mer, bilder, power-pointpresentasjoner og noe utstyr.
Vi har også laget en del snørekjørestrikk der nede. Alle
austra lierne var veldig interesserte i hva vi hadde å for-
telle, og de var alle veldig hyggelige mennesker. De
var også veldig snille med sine hunder: De hadde det
gøy!

Etter løpet på lørdag hadde de mye moro med sine
hunder. ”Utfordringer for ledehunder”: De laget en
løype i gresset, med mange kryss, og så måtte de
følge en bestemt rute. Raskeste tid, løpende med en
hund foran seg. Snøresykling, og Kickbike med en
hund uten å ha sine føtter på bakken. ATV og slede-løp
var også morsomt for mange hundekjørere.

Mitt inntrykk er at veldig mye er som vi er vant til, bort-
sett fra at de brukte flere siberians. De kan forbedre sitt
hundemateriell og sin trening, men alt omkring løpet
var det samme som i Europa og USA. 

Anne og Donal tilbrakte noen måneder i Norge sist
vinter, og deltok i VM med Svein Erik Teslos hunder.

Kjørermøte klokka 06.15 om morgenen.

Treningstur.

Donovan Sendall og Arne Boysen med siberians.

”The Roo’s” - kenguruene - var
svært skye, så Lena måtte kjøpe en.



30 Huskybladet

T.h.: Hundene står opplinet før trening. Pla -
tene er der for at hundene ikke skal grave så
mye.
Under: Lena og Donovan Sendall.
Under til høyre: Australsk siberian husky.

Løpet hadde to heat, ble arrangert lørdag 9. og søn-
dag 10. juli, og hadde i år 10-årsjubileum. Løpet
arrangeres i Hunter Valley som ligger i Belford, New
South Wales. Siden dette tydeligvis er et tørt område
var det ikke vann tilgjengelig på området. Det sto
med store bokstaver i løpsinnbydelsen at alle deltak-
erne måtte ha med seg med vann! Programmet var
som følger:

Fredag
15-18 Innsjekking og utstyrskontroll
19.30 kjørermøte og tildeling av startnummer
Lørdag
05.45 Kjørermøte med navneopprop
06.30 Første start
Hundekjører-lunsj etter barneløpet
Ettermiddagsaktiviteter
18.00 Bankett
19.30 Utloddning og auksjon
Søndag
05.45 Kjørermøte med navneopprop
06.30 Første start
Hundekjører-brønsj og premieutdeling snarest
mulig etter løpet

Primus motor for løpet var Anne og Donal McIntyre.
Løpet hadde følgende klasser: 8-, 6- og 4-spann 2 x
5,2 km, 2-spann 2 x 3,3 km, 1-spann 2 x 2,4 km. I til-
legg var det to turklasser og juniorklasse. Det var i alt
40 deltakere.

Lena Boysen Hillestad var ”Race Marshal”.

Hunter Valley Sprint Dog Race 2011

2-spann sparkesykkel: Peter Rose og David Turner. 

Donal har tidligere vært med i Gausdal
Maraton og Troms Quest, og Prøve-VM på
Hamar 2010.

Hos McIntyres var det kenguruer som
krysset løypa hele tiden. Men vi så ikke
noen slanger, edderkopper eller øgler. Om
sommeren er det mange edderkopper og
slanger der. De hadde et elektrisk gjerde
rundt hundegården for å hindre slanger i å
krype inn. Temperaturen er også et pro-
blem om sommeren. De hadde en spesiell
container med luftavkjøling som de brukte
til hundene om sommeren!!!
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Bilder fra selve løpet, Hunter Valley Sprint Dog Race 2011 er tatt av fotograf Justin Stent i 
Stent Event Photography. 

Huskybladet har fått tillatelse til å bruke alle hans bilder i bladet, uten kompensasjon. 
Takk til Justin Stent! De som vil se flere bilder fra løpet kan gå inn på hans hjemmesider:

stentevent.com.au

Jaime McIntyre deltok i turklassen med
sparkesykkel og to veteranhunder. Hundene
er begge over 11 år, og hadde aldri før løpt
sammen.

Resultatlista og bildene taler sitt tydelige språk, hundekjøring med siberians er utbredt i
Australia. Her var det deltakere med forskjellige typer av siberians, både show- og racing-
typer, og mange av hundene så akkurat ut som de norske.

Anton Van Den Heever, sparkesykkel med
en hund.
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Øverst t.h.: Anne McIntyre i 6-spannsklassen. Legg merke til de
krappe svin gene i løypa. 
Øverst: Margaret Arcus i 2-spannsklassen.
Over: Willian Yallop i juniorklassen.

Over: Pee Wee er klassen for smårollinger som må ha med en vok  -
sen, her Trent Haymen. Løypa er ca 500 meter, og de kjører uten tid.
De små får liten medalje og en deltakerpose med noe spennende.
De har også en klasse kalt Bantum, for større barn uten voksne. 

Sjekk denne førstesida til Dog &
Driver! Jeg ble nesten litt skremt da
bladet dumpet ned i min postkasse
30. september, for de hadde jo brukt
”min” førsteside laget 31. august.
Kanskje ikke så rart når alt kommer
til alt. Både Helen Lundberg som
bor i Alaska og er redaktør for
ISDRAs medlemsblad Dog & Driver,
og jeg har kontakter i Australia, og vi
syntes begge at dette bildet utmer -
ket seg såpass at vi ville ha det på
første side. 

Dog & Driver har en lang artikkel
om hundekjøring i Australia, skrevet
av siberian-kjører Darren Scragg,
mens Huskybladet har en reportasje
fra Hunter Valley Sprint Dog Race. 

Dette viser at verden ikke er stor.
Er du hundekjører er det ganske
sikkert at du fort får venner som
driver med akkurat det samme på
andre siden av jordkloden. 

Derfor anbefaler jeg alle Husky -
bladets lesere til å se litt utenfor sin
egen navle. Konkurranser med
siberians er mye større ute i verden
enn i lille Norge.

Hundekjøring barmark er verdens
raskest voksende idrettsgren for
tiden. Her er det ikke nødvendig
med mange hunder, det holder med
en hund og en sparkesykkel.

Tora, redaktør

Vår lille verden.....
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Hundebil?
Volkswagen Transporter

Slede, konkurranse/trening?
Konkurranseslede er Danler Hornet, og

treningsslede er Bjørkis Maraton eller
Oinakka toboggan 

Barmark, konkurransevogn og trenings-
vogn?

Konkurransevogn er TrazerCart, og tre -
ningsvogn er en 4-hjuling, og kickbike.

Hvor lenge har dere hatt hund?
Lisbeth: Har alltid hatt hund i oppveks ten.
Greger: Pappa drev oppdrett av drever.

Når fikk dere den første SH, og hvorfor
akkurat SH?

Vi fikk den første i 2003. Vi hadde blan -
dingshunder til trekk fra før, men behøvde
hunder for turistkjøring.

Hvilke linjer ligger bak hundene, og
hvorfor valgte dere dem?

På besøk hos: Hedlunda Husky
− Lisbeth Brax Olofsson, en av Sveriges beste sprintkjørere med siberians

Navn:
Lisbeth Brax Olofsson og 
Greger Olofsson, og barna 
David 10 år, Jakob 8 år og 
Isabell 7 år.

Yrke: 
Lisbeth er ortopedisk kirurg og 
Greger driver turistforetaket 
Hedlunda Husky.

Bosted:
Överklinten, ca 6 mil nord for Umeå.

Kennelnavn:
Hedlunda Husky

Hjemmeside:
www.hedlundahusky.se

Lisbeth kjører inn til sølvmedalje i VM 2011. Foto: Dante Dahlgren

På sensommeren skulle vi omsider reise på ferie. Planen var
å kjøre til Trondheim der hundene skulle "feriere" på Åsheim
Dyrepensjonat, og så skulle vi, fri, frank og hundeløse kjøre
nordover til Narvik for å besøke Viggos gamle mor. 

Hva gjør vi når vi er uten hunder? Jo, stopper akkurat der vi
vil, inne i byer, uten tanke på tilhenger med åtte siberians som
henger på slep. Og så kan vi dra på besøk uten å tenke på at
hunder skal luftes, trimmes eller fôres. 

Vi valgte å kjøre nordover gjennom Sverige, og da kunne vi
besøke gode venner og konkurrenter. Av en eller annen merke-
lig grunn hadde alle vi besøkte hunder! Da vi kom ut på E-fyra'n
falt det naturlig å besøke Lisbeth og Greger som vi har blitt kjent
med etter å ha truffet dem på utallige løp de siste årene. 

Siden jeg hadde med datamaskin og fotoapparat måtte jeg
selvfølgelig ta et intervju for Huskybladet.

SE (POLAR)CH Hedlunda Husky Balka som var lederhund under VM 2011 sammen med sin
søster SE (POLAR)CH Hedlunda Husky Bejala.

Tekst: Tora Kleven
Foto: Tora Kleven, der ikke annet er oppgitt
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Vi startet med tre hunder hunder som vi
overtok fra Lisbeths kusine, tre hunder av
Unisak- og Igloo Pak-linjer.

Hvor mange SH har dere nå?
23 siberians.

Hva bruker dere hundene til?
Alle hundene brukes til turistkjøring og til

konkurranse. Det er de samme hundene
som brukes til begge deler.

Hvor ofte har dere kull, og hvor mange
valper beholdere dere selv?

Vi har ca ett kull annethvert år, og alle
valpene beholdes på kennelen. Det har blitt
slik fordi turistvirksomheten har vokst, og vi
har behøvd alle hundene selv.

Løpsprestasjoner som dere har hatt -
hvilke anser dere som de viktigste?

VM-sølvet i 6-spann på Hamar i 2011
henger selvsagt høyest.

Løpsprestasjoner i fremtiden, - har dere
noen spesielle planer, eller tar dere det
som det kommer?

Nå satser vi på VM barmark 2011 i

november i Tyskland. Deretter ser vi fram
mot en fin vintersesong.

Bruker dere være med på barmarksløp?
Kan dere dra fordel av det i vinter -
sesongen?

Vi begynte med barmarkskonkurranse
for rige sesong. Og ut i fra slik vi trener våre
hunder passer barmark oss bra. Det
kommer an på hvordan man trener hun -
dene. Dersom man trener intervall og farts-
lek tidlig, så er det lett å legge inn bar-
marksløp. I mai trenes ikke hundene, men
ellers holdes de i gang hele året, dersom
det ikke er alt for varmt.

Du, Lisbeth, er på det svenske lands -
laget i hundekjøring. Hvordan kom du
med der, og hvilke kvalifikasjoner må
man ha for å komme med på det
svenske landslaget?

Ja, jeg kjører for Team Sweden i år også.
Team Swedens medlemmer deltar i kvalifi-
seringskonkurranser foran mesterskap, på
samme vilkår som øvrige kjørere. 

Uttak skjer på følgende grunnlag:
• Ambisjoner
• Sportslig oppførsel
• Lagånd, hva men kan tilføre laget
• Kapasitet
• Resultat
• Langsiktighet
• Hundemateriell
(se forøvrig: www.draghundssport.se)

Er det noen fordeler med å være på
landslaget? Er det mange med siberian
husky som er med?

Ja, man er med i en tropp som samles
regelmessig for trening, fysiske tester,
hundeprat og utbytte av erfaring osv. Flere
av oss kjører med siberian husky.

Stiller dere ut hundene?
Og i tilfelle hvorfor?

Ja, de stilles ut. Vi stiller dem ut for å vise
at vi har rasetypiske hunder. Også for å
vise at vi har avlet etter rasestandarden. Vi
synes det er morsomt med utstilling, og
hundene har godt av det. Det er sosialt
både for hundene og oss selv.

Hvilket syn har dere på utstilling? 
Har det noen betydning å stille dem ut?

Vi synes at man skal stille ut hundene så
man får en bekreftelse på at man har rase-
typiske hunder. Alle som konkurrerer med
sine hunder burde stille ut hundene, men
det er opp til enhver å gjøre det.

Sverige har hatt løpsmerittering i mange
år. Har dere oppnådd trekkhundcham -
pionat på noen hunder?

Ja, seks av våre hunder er Svensk Polar-
hundchampion.

Har meritteringen positiv eller negativ
betydning for SH?

Den er positiv, selvfølgelig!

Familien Hedlund: David 10 år, Isabell 7 år, Lisbeth, Jakob 8 år og Greger.

Fin hundegård med smarte løsninger, tralle for fôrspannet, vannslange i oppheng og fôr -
s kåler inn mot midtgangen.



Er dere aktive innen SPHK, eller en
annen trekkhundklubb? Og har
dere noen verv?

Ja, begge deler. Vi er også med i
Älvarnas Draghundsklubb, der Lisbeth
er ungdomsansvarlig. I SPHK er vi
med i Nedre Norra. Lisbeth er sekre-
tær i SPHKs Rasklubb för Siberian
Husky.

Har dere en morsom/interessant
his torie om hundene – tur eller lig -
nende?

Her forteller David på 10 år føl -
gende: 

Vi dro opp til Nikkaluokta i midten av
april og skulle som vanlig ta en tur i
Kebnekaisefjellene med to bleiebarn.
Men elva hadde gått opp, så vi måtte
kjøre sørover til Kvikkjokk og starte
derfra. Så dro vi i vei med en gjeng
hunder. Etter tre-fire km sto det et tre i
veien og vi kolliderte. Sleden gikk i
stykker og vi slo leir der og laget mat.
Vi prøvde å reparere sleden, men det
gikk ikke. Derfor ble det 150 mil med
bil, men bare 8 km med hund. Men vi
traff mange trivelige folk på turen!

Lisbeth og Greger kommenterer
Davids historie: 

Å kjøre hund på fjellet med barn
er en utrolig opplevelse, for her i
Sverige kjører de fleste med snø-
skuter. 

Huskybladets reporter med sam -
boer sier tusen takk for intervjuet,
sight-seeingen og den gode maten.
Greger er også kokk, det glemte han å
fortelle under intervjuet!
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Praktisk med gode medhjelpere under
konkurransekjøring, som her på Hamar
Hundekjørerarena under VM 2011.

Foto: Dante Dahlgren

Forskjellige farger og masker på hundene. Her SE (POLAR)CH Hedlunda Husky Boggi. I bakgrun -
nen SE (POLAR)CH Biekke’s Skare som Lisbeth kjørte i front da hun fikk gull i 6-spann i SOC, og
sølv i massestart 4-spann under Prøve-VM på Hamar i 2010.

Noen hunder finner originale måter å komme nærmere maten på. Her er Hed -
lunda Husky Besses, kommende ledertispe snart 3 år gammel, og sliteren
Hedlunda Husky Bunner.

Lisbeth og SE (POLAR)CH Hedlunda Husky Bleika som
sam men med broren SE (POLAR)CH Hedlunda Husky
Boggi danner grunnlaget for oppdrettet.
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Finnskogen 2. – 4. september 

Temperaturen var grei, så vi bestemte
oss for å kjøre en tur. Vi spente inn både
”hummer og kanari”, det vil si: 9 siberians +
1 alaska husky, som til sammen blir åtte
trekkhunder og to halve. Alle sammen løp
bra, men det toppet kaka da en skrue løs -
net og gjorde den ene bremsa ubrukelig.
Dét er morsom det, å kjøre 10-spann med
en bremse. Men vi var like hele da vi kom

tilbake, på tross av møtet med en noe over-
rasket ”Finndøling” som nettopp hadde
kjørt gjennom en leirplass av hundkjørere,
men var tydelig forfjamset over å møte et
spann på veien. Merkelig. Noen tror visst
hunder kan fly. Bremsa ble fikset med en
provisorisk (langtids) løsning av hjelp-
somme kjørere, tusen takk.  

På kvelden kjørte Peter og jeg ut på en
kort tur, og det gikk bra.
Solotur med 8-spann uten
Johanne. Læringskurven har
vært bratt, men hundene er

eksemplariske, og jeg prøver å ikke gjøre
samme feil mer enn to ganger. Gourmet-
middag ble tilberedt av ”hobbyturkokk”
Thor, biff med deilig tilbehør. Vi ventet
egentlig Monica også, men hun dukket ikke
opp før lørdags morgen (etter en nattlig
sightseeing i halve Finnskogen). Blid og
fornøyd, selv om det ble få timer søvn den
natta. Seinere kom også Johannes ven -
ninne Anka med sine 9 siberians. Ettersom
4-hjulingen ikke fikk plass i passasjersetet
ble hundene kjørt foran bilen.

Kort etter sin ankomst erklærer Anka at
hennes mareritt er å tråkke i
hundebæsj. Hvordan hun har
klart å unngå det etter x antall
år med flere hunder, er for meg
en gåte.

Det ble en morgentur og en
kveldstur, på til sammen rett
over 3 mil. Hundene ble riktig
slitne, og syntes det var deilig
med en hvil i lyngen. Været
hold seg overraskende bra,
med noen regnbyger, men stort
sett opphold. I kveldinga fant
samtlige seg en plass i cam -
pingstolene under en stor pre-
senning, som vi brukte en brøk-
del av. Vi vet å utnytte plassen.
I tillegg fikk Monicas trekk? -
hund, Tik ken, og Johannes
Juluss kose seg rundt leirbålet.
På hengende håret klarte
Johanne avverge Juluss fra å
tisse i tyttebæ rene vi hadde
plukket til Per (Johannes far). 

Finnskogen 2. – 4. september 
Tekst og foto: Sanne Karlsen

Dette var første treningsleir for meg som blodfersk
hundekjører. Forventingene var store, og de har
virkelig innfridd. Jeg har fått smaken på det gode
hundekjørerliv. Fredag morgen dro Johanne og jeg
av gårde med stort og smått fra kennelen, pluss en
henger med Dyckvogna. Vi var usikre på oppmøtet,
ettersom det har vært mye regn i det siste. 

Men med optimistiske smil dro vi, likevel. Johanne
spøkte med ”regner det mye drar vi til Julussdalen“
det ble det heldigvis ikke noe av i denne omgang. Vel
fremme var det allerede tre andre kjørere, og et
utvalg av deres bikkjer. I løpet av ettermiddagen
dukket det opp flere.



37Huskybladet

Søndag dro vi ut på to korte turer, med
hvert vårt 5-spann. Det gikk i full fart opp -
over langs ei lang slette, hundene virket
nokså pigge de. På hjemturen ante det
meg at noe var galt siden jeg måtte sparke
i nedoverbakke. Det ene framhjulet hadde
låst seg, og jeg fant ikke ut hvordan man
løsnet det. Det viste seg å være ganske
enkelt. Jeg trøster meg med at hundene
fikk litt ekstra mosjon. På et par timer fikk vi
pakket klar bilen (som hadde baklysene i
uorden, typisk) og vendte nesen hjemover.
Vi fikk akkurat lessa ut av bilen, satt bik -
kjene i gårdene og foret før det braket løs,
og vi skjønte hvorfor det var meldt flom-
varsel. Det har vært ei flott helg, med mye
trening og kos. Jeg gleder meg til neste
gang.

(De som var med på Finnskogen var:
Johanne Sundby, Peter Przybille,
Thor Aanesen, Monica Celius,
Anne Katrine ”Anka” Kroken
og Sanne Karlsen)

Monicas form for sosialisering, her med 
Tikken i fanget.
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Jeg vil ha godt utstyr når
det gjelder trening, ikke
bare for hundene, men
også for meg. Lettstelt og
praktisk bør det være.

Favoritt akkurat nå er en
jakke i ”vindtett” fleece i et
praktisk design fra Ten
Squered Racing i Minne -
sota. De syr også hunde-
kjørerluer som har god
passform og en god skjerm.
Viktig, for den beskytter mot
grus på høsttreningen, og
snø når det er tid for slede-
kjøring. Både jakken og lua
er lette å ha på og lette å
vaske, og de tørker raskt.
Viktig, for om høsten har
klærne mine behov for
hyppig vask.

På høstentreningen har jeg
alltid vernebriller på meg.
Hundene sparker opp grus
og småstein, og disse billige
plastbrillene beskytter per-
fekt. Kjøp dem på et bygge-
varehus. Der finner jeg også
hørselsvern som jeg alltid
tar på meg under trening når
hundene er ivrige og bråker.
Selv om du bare har noen få
hunder, husk å beskytt hør-
selen din - bruk disse billige
hørselsvernene.

Jeg elsker min ”buff”, hals-
beskytter, som også kan
brukes som pannebånd. Det

er sikkert mange andre
produ senter, men Buff har
mange gode typer og har
svært god kvalitet. Jeg har
hatt mine ”buffs” i mange år
og vasket dem utallige
ganger og de er fortsatt som
nye.

Hanskene bør være smidige
og varme, de her svarte i
mykt skinn er fôret og de
fant jeg på vårt lokale
byggevarehus.

Bilde 1:
Hundekjørerlue
$ 30 fra Ten Squered Racing
Finnes i flere farger og flere
størrelser.
www.10squaredracing.co
m/

Hansker, vernebriller og hør-
selsvern kan du finne på
byggevarehus.

Buff kjøpte jeg hos REI
www.rei.com og i Sverige
kan de kjøpes gjennom
www.buffsverige.se

Bilde 2:
Jakke i vindtett fleece $ 174
fra Ten Squered Racing
Finnes i flere farger og flere
størrelser.
www.10squaredracing.co
m/

Klar for høsttrening!
Utstyrstips fra Helen Lundberg, Alaska

Alt er klappet og klart til høsttreningen med rene og reparerte, eller nye
seler og linesett. Hansker, vernebriller, hørselsvern og skjermlue er på
plass. Til og med
vinter veden er i
hus.

➁

➀
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RØROSLØPET  2012
2 x 40 km 1 x 40 km for juniorer 

11.- 12.  FEBRUAR  2012

Klasser:
Slede   8-spann
Slede   6-spann (øvre junior kl)
Slede   4-spann (kun reg. polare)
Nordisk (1 - 4 hunder)

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

Startkontingent senior: 1.000-
Inkluderer middag, overnatting og frokost på
Langen Gjestegård
Startkontingent juniorer: 500-
Inkluderer middag, overnatting på flatseng i sovesal.

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

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

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

Mer info. på: www.roroslopet.no

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

VELKOMMEN TIL LØP!

Hilsen Norsk Polarhundklubb
avd. Midt-Norge

Scandinavian Open Championship/Nordic Open i Åsarna
20120120-22

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

Tävlingens plats: Kyrkstadion i Åsarna
Tävlingsansvarig: Jessica Nääs
Sista anmälningsdag: 2012-01-13
Efteranmälan: Nej

IFSS regelverk med tillägg av våra nationella regler gäl-
ler för samtliga grupper. DOMARE ALF HALLÉN.
Anmälningar via SDSF´s tävlingskalender för Svenska
deltagare. Andra nationer direkt till Jessica Nääs eller
Jan Nordlöf via mail enligt adress nedan. 
(inga telefonanmälningar emottages)

Slädhunds tävling:
4S har två tävlingar att välja på. Tradionell 2-heats-täv-
ling (fredag-lördag). Anmälningsavgift 500:-. Masstart 1-
dagstävling (söndag). Anmälningsavgift 250:-. 
Övriga klasser kör tre-heats-tävling (fredag-söndag).
Anmälningsavgift 750:-. 4J sprint anmälningsavgift 250:-
Ingen avgift för YY och OY.

Nordisk tävling:
Tävlingsdagar enligt följande. Pulka fredag, Lina lördag
och Combined söndag. Anmälningsavgift för D, H/12
pulka och lina 0:-. Övriga klasser 250:- per tävlingsdag.

IBAN: SE7095000099604200690743    SWIFT/BIC: NDEASESS
Har betalning ej inkommit till 2012 01 13 så lottas ni ej in
i startlistan trots anmälan.
Logibokning hos Åsarna Skicenter 0687-30230
www.asarnaskicenter.se.
Tävlingen har EC-status. För Norge är tävlingen uttag-
ning till EM i Frankrike.
Tävlingsorganisationen SPHK NN hälsar er Varmt väl-
komna till Åsarna.

Upplysningar om arrangemanget lämnas av:
1. Jessica Nääs, 2. Jan Nordlöf
+4670 272 19 79 +4670 584 24 41
naas.jessica@gmail.com jan.nordlof@gmail.com
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NM barmark 2011 ble i år arrangert for
femte gang, og for første gang arrangert
utenfor Østlandsområdet. Denne gangen
var det Sona Camping, to mil øst for Stjør-
dal som var stedet. Fem trekkhundklubber i
Midt-Norge hadde gått sammen om
arrangementet, Stjørdal TK, Innherred
TBK, Trondheim TBK, Skaunakjølen TK og
Molde og Omegn HKL. Det var et meget
fruktbart samarbeide, for dette er det beste
barmarksarrangementet hittil i barmarks-
historien. Da jeg ankom arrangements-
plassen på torsdagskvelden var alt på
plass, telt, speakeranlegg, sekretariat, og
oppmerking av ut- og innkomst for span -
nene. Til og med små grantrær var satt opp

til pynt og skjerming. Helt impone rende, her
var det tydelig at arrangørene hadde hatt
folk i arbeid i mange dager.

Fredag gikk jeg gjennom løypa, og til min
store forbauselse var det helt umulig å gå
feil. Enten var det satt opp nettinggitter,
plastsperrebånd, eller det var pløyd opp
renner på begge sidene av løypa der den
gikk gjennom åkerland. Arrangørene hadde
nok en gang gjort en god jobb, og de må ha
brukt lang tid på jobben! Løypa var
annonsert til 6 km, men ved gjennomgang
med GPS viste den seg å være 5,2 km.

Fredag kveld var sekretariatet åpent, og
startnummerutdeling var i full gang. I tillegg
solgte de T-skjorter som var trykt opp i for-
bindelse med barmarks-NM. 

Fredagskvelden ble vi overrasket med is
”bragt på døra”. Ja, du leste riktig! En trive-
lig kar kom på døra og tilbød en 2-liters-
boks med is - gratis, det var visstnok en
eller annen fryser som måtte tømmes for å
få plass til premier, frosne hundepølser. Det
passet ypperlig, vi hadde besøk i bilen og
manglet noe til kaffen.

Hele arrangementet bar tydelig preg av
flinke folk som hadde skaffet sponsorer. Til
og med værgudene hadde de fått på sin
side, for mens regnet høljet ned fredag var
det sol og fint på lørdag. Men da den siste
spannklassen gikk ut søndag begynte det å
regne igjen. 

Løypa var helt flat, uten en eneste bakke.
Den slynget seg rundt alle jordene som var
på Midtkiløra, så løperne flere ganger
kunne se hverandre, men likevel ikke så
nært at det skapte problemer. Da jeg gikk
rundt fredag morgen var løypa tørr og fin,
men siden regnet høljet ned fra klokka tolv
til langt på kveld ble det søkvått til lørdag. 

Så var spørsmålet: Ville hundekjørerne
fra Østlandet reise nordover, eller ville det
bli et lokaloppgjør? Tidligere barmarks-NM
har hatt 166 (2009) og 168 (2010)
startende, så med 149 startende denne
gangen viste det seg at løpet ble godt
besøkt av hundekjørere sørfra. Her var
hele norges-eliten samlet, også gledelig
mange juniorer. Fra Nord-Norge kom Hege
Ingebrigtsen fra Narvik og Krisztian Roland

NM barmark 8. - 9. oktober 2011

Line Rønning Bakås før start lørdag morgen.

Høytidelig åpning av NM med snorklipping, ved Stjørdals kultursjef, budnadskledde gjester,
utøverne representert ved Kjell Sørum og Norges Hundekjørerforbund representert ved
Venke de Lange.

NM barmark 2011 hadde 149
startende. Av disse var det kun to
deltakere med siberian husky, Line
Rønning Bakås fra Støren, og
Viggo Jørgensen fra Hamar.

Line deltok i klassen 4-spann
junior der det var 5 som fullførte. I
Viggos klasse, 4-spann senior, var
det 8 deltakere. Begge ble sist i
sine klasser, men det var ikke
uventet for her konkurrerte de med
verdens raskeste 4-spannskjørere
med fuglehundblandinger.

Begge var godt fornøyde med
sine løp. Line hadde ”perset” i
løypa som hun hadde både trent og
kjørt løp i flere ganger. Viggo var
godt fornøyd selv om gjennom-
snittsfarten var langt lavere enn
vanlig, men det skyldtes den våte
og tunge løypa. Men hundene
hadde jobbet bra.

Tekst og foto: Tora Kleven
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Kiss fra Nordreisa. Imponerende at de
reiste hhv 180 og 240 mil for å delta i løp
som kun tok noen få minutter. Arrange-
mentet gikk knirkefritt uten forsinkelser.

Åpningsseremonien var lørdag morgen
før sola hadde stått opp, med Stjørdal kom-
munes kultursjef, bunadskledde gjester og
Norges Hundekjørerforbunds representant
Venke De Lange på plass. Flagget vaiet
friskt mot den blå himmelen da nasjonal-
sangen ble spillt. Og det var kaldt, bare så
vidt to-tre varmegrader, sikkert en fordel for
hundene.

Deltakerne dro ut i full fart rene og pene,
og kom inn alle som én helt ”svarte”, og jeg
tror samtlige smilte. Til tross for all søla likte
de løypa. På grunn av all nedbøren like før,
var løypa tung, så selv de som kjørte vogn
med mange hunder måtte hjelpe til, her var

det ingen rom for avslapning. I tillegg var
det glatt, så det gjaldt å jobbe godt i svin -

gene. Snøreløperne løp tre kilometer, men
de måtte jobbe ekstra på det våte og sleipe
underlaget.  

Lørdags kveld var det bankett på et sam-
funnshus en kilometer unna. Det ble fullt
ved langbordene i lokalet da 120 personer
skulle bespises samtidig, men med god
organisering ble det ikke kaos. Maten,
lasange, salat og nystekte småbagetter
smakte nydelig, likeså desserten. Her var
det bare å lange innpå for sultne hunde-
kjørere og handlere. Mens middagen
pågikk ble det vist billedspill fra dagens løp,
tatt av ”hundekjørerfotograf” Kjell O. Brun.
Også bilder fra vinterens VM ble vist.

Etterpå fikk vi overvære en urpremiere:
Filmen ”Chilli i villmarka.” Det var en film
som vil bli vist i TV 2 om ikke alt for lenge.
Den omhandlet chileneren Louis Villarroel
og hans families forberedelser foran og
under VM 2011, Femundløpet 400. Dette
var en varm og meget personlig beretning
om en manns forsøk på å sette seg mål, og
å flytte grenser. At han lyktes er resultatlista
fra Femundløpet et bevis på. Til slutt ble
det trukket premier som ble trukket på
bankettbilletten. Hovedgevinsten var en
sparkesykkel gitt av Kickbike Norge/Lena
Boysen Hillestad, og den ble vunnet av
Mikal Lillestu som var ”nyutdannet” fra
Sommerhundekjørerskolen i år. Andre pre-
mier var gavekort og hundeseng gitt av lo -
kale bidragsytere, og tegninger av hunde-
kjørerlegenden Per Harald Nymark. Det
hele ble raskt og smidig gjennomført av
flinke folk.

Søndag var det overskyet og en kald
vind. Arrangøren hadde satt opp åpne telt
for matservering, og de som jobbet der
hadde hendene fulle med å servere kaker,
sveler, pølser og wraps, samt drikke i
utallige varianter. I tillegg sto de for server-
ingen av frokost hver morgen mellom 8 og
10.

Til slutt vil jeg si: Hundekjører Arild Ove
Østmo som driver Sona Camping kan
kunsten å legge barmarksløyper. Og ar ran -
gø rene hadde et hav av gode medhjelpere
i aktivitet, de sto ute i løypa, var i sekreta -
riatet, i speakertjenesten, sto i start- og
målområdet, sto for premieutdeling, sto for
serveringen, og hadde til og med skaffet
sponsorer. Flott job bet av hundeklubbene i
Midt-Norge!

Viggo Jørgensen i mål. Han og de to bakerste hundene måtte spyles etter løpet.

Line Rønning Bakås vasker hunder etter løpet.

Luftig frokostservering i det fri lørdag og søndags morgen på Sona Camping, for deltakerne.
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F600 2012
Snr..Navn ...........................................Land ............Rase
19....Marius Moholdt ...........................Norge ...........SH
24....Karsten Grønås ..........................Norge ...........SH
27....Agneta Nilsson Hörnlund............Sverige.........SH
30....Trond Hansen.............................Norge ...........SH
37....Christer Afséer............................Sverige.........AM
.......Erik Martinez...............................Frankrike ......SH
.......Catherine Mathis-Fontaine .........Frankrike ......SH
.......Pascal Rebord ............................Sveits ...........SH
.......Hendrik Stachnau .......................Tyskland.......AM/GRL
.......Sigmund Alhaug..........................Norge ...........SH

F400 2012
Snr..Navn ...........................................Land ............Rase
20....Leif Herleiksplass .......................Norge ...........SH
21....Steinar Bergheim........................Norge ...........SH

38....Tore Hunskår ..............................Norge ...........SH
42....Kenneth Monsen ........................Norge ...........SH
51....Kim Thomassen..........................Norge ...........AM/GRL
55....Kim Dulk .....................................Sverige.........SH
59....Kenneth Dåbakk.........................Norge ...........SH
.......Guy Trannois ..............................Frankrike ......SH
.......Kari Solvang Hope......................Norge ...........SH
.......Petter Osøren Hansen................Norge ...........SH
.......Marte Stensland Jørgensen .......Norge ...........SH

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

Av 58 påmeldte på F600 er det 10 spann med registrerte polar -
hunder. (17 %). Av 102 påmeldte på F400 er det 11 spann med
registrete polar hunder. (11 %).

Femundløpet   2.-6.2.2012
Påmeldte deltakere med spann bestående av registrerte polarhunder 

Finnmarksløpet   10.-17.3. 2012
Påmeldte deltakere med spann bestående av registrerte polarhunder
FL1000 2012
Nr..Navn .............................................Land ............Rase
76....Sigmund Alhaug .........................Norge ..........SH
101..Marius Moholdt ...........................Norge ...........SH
.......Leif Herleiksplass *) ....................Norge ...........SH

*) Leif Herleiksplass er påmeldt i F1000 men er ikke kvalifisert.
Dersom han gjennomfører Femundløpet vil han få starte i F1000.
Kvalifiseringskravet er ett gjennomført løp på 400 km.

FL500 2012 
Nr..Navn .............................................Land ............Rase
17....Johanne Sundby ........................Norge ...........SH
40....Kari Eldby ...................................Norge ...........SH
61....Yvonne Rinne .............................Norge ...........SH

57 påmeldte i FL1000, 67 påmeldte i FL500.

Da det ikke gis noen opplysninger om rase i Finnmarksløpet kan det
forekomme feil eller at noen er uteglemt.

Begge oversiktene er ajourførte pr 12.10.2011

Sjekk hjemmesidene til svenska Polarhundklubben og Svenska Draghundsportförbundet:
www.sphk.se  og www.draghundsport.se                                              Oppdatert 14.10.2011

DATO.......................LØP.......................................................KLASSE/DIST .......................................ARRANGØR .............................STED
DESEMBER
17.-18.desember .....KSHK KM..............................................Slede/Nordisk, Sprint og MD..................Kiruna SHK................................Kiruna
JANUAR
7.-8.januar ...............Tannbergsdraget ...................................Nordisk ...................................................Lycksele DHK............................Lycksele
8.januar....................Umedraget 1 .........................................Nordisk ...................................................Umeå DHK ................................Umeå
20.-22.januar ...........SOC / NO..............................................Slede/Nordisk, Sprint og MD..................SPHK Nedre Norra....................Åsarna
28.januar..................Drag på Lugnet .....................................Slede 4sp og Nordisk.............................Södra Dalarnas DHK.................Falun
29.januar..................Drag på Lugnet .....................................Slede 4sp og Nordisk.............................Södra Dalarnas DHK.................Falun
FEBRUAR
4.februar ..................Moradraget............................................Nordisk ...................................................Mora BK ....................................Mora
4.februar ..................Umedraget 2 .........................................Nordisk ...................................................Umeå DHK ................................Umeå
4.-5.februar ..............Gafsele Open........................................Slede, Sprint og MD...............................Gafsele SHK..............................Åsele
5.februar ..................Hurtigdraget ..........................................Nordisk ...................................................Hällefors BK ..............................Hällefors
5.-6.februar ..............Polarhundsmästerskapen .....................Slede/Nordisk, Sprint og MD..................SPHK.........................................
11.februar.................Öbacka draget ......................................Nordisk ...................................................Härnösand BK ...........................Härnösand
18.-19.februar ..........SHAM-draget, Rasmästerskap .............Slede/Nordisk, Sprint og MD..................SPHK SH-&AM-klubben............Nornäs
17.-20.februar ..........Tobacco Trail.........................................Slede, 320 km ........................................Kiruna SHK................................Kiruna
17.-19.februar ..........EM snø .................................................Slede/Nordisk.........................................ESDRA...................................Les Fourgs, Frankrike
25.-26.februar ..........Ryssjön Open .......................................Slede/Nordisk.........................................SPHK Gävle Dala......................Falu kommun
MARS
2.-4.mars .................Kiruna Open / SM .................................Släde ......................................................Kiruna SHK................................Kiruna
7.-11.mars................SM.........................................................Nordisk ...................................................Kiruna BHK................................Kiruna
5.-10.mars ...............PolarDistans..........................................Slede/Nordisk, 160 og 300 km...............SPHK Västra/Gävle Dala ..........Särna
15.-18.mars .............Vindelälvsdraget ...................................Slede/Nordisk, Stafett ............................Ammarnäs .................................Umeå BHK
24.-27.mars .............Amundsen Race / SM...........................Slede, Åpen LD......................................Östersund-Åre ...........................Amundsen DHK
31.mars-1.april.........Albins minneslöp...................................Slede, Juniorer .......................................Kiruna ........................................Kiruna SHK
De svenske løpene har som oftest tre klasser, C for Siberian Husky, B for Alaskan Malamute, Samojed og Grønlandshund, og A for øvrige.
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TERMINLISTE SLEDEHUND 2011/2012 .........................................Oppdatert 14.10.2011

SPRINT
DATO ....................LØP.......................................................KLASSE. / DIST. .....................ARRANGØR.........................E-cup..W-cup
JANUAR
7.-8.januar .............Hamar Hundekjørerfestival ...................Alle, A, B og C .........................Hamar TK ...................................Ja .........Ja
20.-22.januar .........Scandinavian Open Championship ......Alle, A, B og C .........................SPHK, Sverige............................Ja.............
28.-29.januar .........NM del 1 (kun 2 heat) ...........................S4J, S6, SU .............................Hamar TK ...................................Ja .........Ja
FEBRUAR
10.-12.februar........FISTC - VM for reg. polarhunder ..........-................................................Tarvisio, Italia ...............................................
17.-19.februar........EM.........................................................Alle ...........................................Frankrike/ESDRA........................Ja.............
23.-26.februar........WSA - VM for reg. polarhunder ............-................................................Zuberec, Slovakia ........................................
24.-25.februar.......Huskysprint på Grimsbu ....................Flere klasser, flere dist. .........NSHK...........................................................
25.-26.februar........NM del 2 (kun 2 heat) ...........................S4, S8 ......................................Hamar TK ...................................Ja .........Ja
MARS
24.-25.mars ...........Harstad Hundekjørerfestival .................Alle, A, B og C .........................Harstad HK ..................................................
APRIL
7.april.....................Påskeløpet (ikke terminfestet) ..............Alle klasser ..............................Hamar TK.....................................................

MELLOMDISTANSE
DATO ....................LØP.......................................................KLASSE. / DIST. .....................ARRANGØR.........................E-cup..W-cup
JANUAR
7.-8.januar .............Hamar Hundekjørerfestival ...................Alle ...........................................Hamar TK ...................................Ja .........Ja
20.-22.januar .........Hallingløpet ...........................................80 km-8MD, 40 km-6 og 4MD .Hallingen HKL..............................................
20.-22.januar .........Scandinavian Open Championship ......LMD, UMD ...............................SPHK, Sverige.............................................
28.-29.januar .........NM del 1 (kun 2 heat) ...........................4MDJ, 4MD, 8MD ....................Hamar TK ...................................Ja .........Ja
FEBRUAR
11.-12.februar ........Rørosløpet ............................................Alle ...........................................Norsk Polarhundklubb .................................
18.februar ..............Maajeløpet ............................................Alle ...........................................Norsk Polarhundklubb .................................
17.-19.februar........EM.........................................................LMD, UMD ...............................Frankrike, ESDRA ......................Ja.............
23.-26.februar........WSA - VM for reg. polarhunder ............-................................................Zuberec, Slovakia ........................................
24.-25.februar.......Huskyløpet på Grimsbu .....................Flere klasser, 50 km...............NSHK...........................................................
25.-26.februar........NM del 2(kun to heat) ...........................6MDJ, 6MD, UMD....................Hamar TK ...................................Ja .........Ja
MARS
3.mars ...................Polarhundløpet......................................Alle ...........................................Norsk Polarhundklubb .................................
10.-11.mars ...........Seppalaløpet.........................................4, 6, 8.......................................Nittedal TK ...................................................
24.-25.mars ...........Harstad Hundekjørerfestival .................Alle, A, B og C .........................Harstad HK ..................................................

LANGDISTANSE
DATO ....................LØP.......................................................KLASSE. / DIST. .....................ARRANGØR.........................E-cup..W-cup
JANUAR
20.-22.januar .........Hallingløpet ...........................................160 km, Åpen + 8 ....................Hallingen HKL..............................................

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

TERMINLISTE NORDISK STIL 2011/2012 ......................................Oppdatert 14.10.2011
DATO ....................LØP ........................................................................................................ARRANGØR
7.januar .................Trøndercup 1..........................................................................................Innherred TBK
14.januar ...............Trøndercup 2..........................................................................................Trondheim TBK
14.januar ...............Bærumsløpet ..........................................................................................Bærum HK
20.januar ...............Trøndercup 3..........................................................................................Innherred TBK
20.-22.januar .........Scandinavian Open Championship........................................................SPHK, Åsarna i Sverige
21.januar ...............Nittedalsløpet .........................................................................................Nittedal HK
28.-29.januar .........NM del 1.................................................................................................Asker TK
4.februar ................Trøndercup 4..........................................................................................Trondheim TBK
4.-5.februar............Hadelandsløpet ......................................................................................Hadeland HK
8.februar ................Lysløyperenn ..........................................................................................Norsk TK
11.februar ..............Trøndercup 5..........................................................................................Innherred TBK
17.-19.februar........EM i Frankrike ........................................................................................ESDRA
18.februar ..............Trøndercup 6..........................................................................................Innherred TBK
29.februar ..............Lysløyperenn ..........................................................................................Norsk TK
3.mars ...................Trøndercup 7 / Markadilten ....................................................................Trondheim TBK
3.-4.mars ...............NM del 2 (Kongepokal) ..........................................................................Bærum HK
7.mars ...................Lysløyperenn ..........................................................................................Norsk TK
10.-11.mars ...........Seppalaløpet ..........................................................................................Nittedal HK
24.-25.mars ...........Trysilsprinten ..........................................................................................Trysil HK

Oversikt over terminfestede løp løpssesongen 2011/2012
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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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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

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.

Kari Eldby, Østenbekkvegen 34H, 9403 Harstad
Mobil 950 83 739     e-post: kari.eldby@online.no

Oppdrett av Siberian Huskies

Leif Herleiksplass, Maurseth fjellpark, 5785 Vøringsfoss
Mobil: +47 94 22 70 27   Mail: leif@herleiksplass.com

Her er det plass til
flere annonser!!!

Et par av fremtidens stjerner, fortografert på Huskyklubbens høst-
samling på Sataslåtten.

Foto: Anita H. Engebakken
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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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Nordfjella
Sledehundkennel

Tore Hunskår og Kari Efjestad, Liagardane, Haugen, 3550 Gol
e-mail: torehunskar@gmail.com          webpage: www.nordfjellasledehundkennel.com

Siberian Husky
Birgit Bordvik Alhaug

Jessnesveien 106
2315 Hamar

Tlf:   62 53 44 82
Mob: 905 39 766

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

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

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

VIKERKOLLEN KENNEL

INNI GRANSKAUEN

Siberian Husky

Viggo Jørgensen og Tora Kleven
Gåsbuvn 940, 2323 Ingeberg

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

Frank Guldberg & Nina Iversøn, 

Randberg, 1960 Løken 

Mobil: 907 44 870/901 66 252 

Mail: n-iverso@online.no

Hjemmeside: www.franina.net

Siberian Husky’s siden 1978

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

Æsulvs
Siberian Husky’s siden 1978

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

S n o w d o g
Siberians

Anne Trøbråten og Kjell Aadahl
Kaaensdal, 1890 Rakkestad

Mob: 905 74 894 / 481 17 353

snowdogs@c2i.net
www.snowdogs.net

Æsulvs

Lars Kristian Günther

&

Camilla Kerler

Sundli

1892 Degernes

414 60 276/971 04 124

E-post: kerle@online.no

www.nairebis.net

KENNEL NAIREBIS

Finnsibir huskykennelFinnsibir huskykennel

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

Tlf: 95824344
2647 Sør-Fron

Hundemassasje, hunde   kjøring og oppdrett av Siberian husky



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


