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Når dette skrives er det like oppunder jul,
og jeg begynner å bli virkelig stresset fordi
jeg ikke har fått gjort noe på jule -
brev/julemailene mine. Siden jeg har gamle
tanter som ikke bruker data (joda, har en
tante på 90 som sender mail, så unntak
finnes), og venner i inn- og utland som får
mail blir det liksom dobbelt opp. Men hånd -
skrevne brev er det evigheter siden jeg
sendte. Likevel, alle skal ha noen person-
lige ord, så det ikke blir for fabrikkmes sig.

Huskybladet nr 1-2012 blir første num -
mer i jubileumsåret 2012, og bildet på
førstesiden får symbolisere klubben på vei
inn i fremtiden. Det er 40 år siden vi ble
egen klubb. 

Dette nummeret er ganske teoretisk, rett
og slett for å informere om klubbens lover
og for å fortelle hva de forskjellige komi -
téene i klubben holder på med. Vi står foran
et jubileumsår, og det er viktig å få aktivisert
medlemmene. 

Terminliste for Trekkhundprøver for 2012
har ikke kommet redaksjonen i hende pr
18.12., til tross for etterlysning. Derfor står
dessverre ikke oversikten i dette nummeret

Fra Redaktøren
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Innhold
Snart er det vinter.... Og med vinteren

følger små og store gleder. Turer over
snedekte vidder i Winterwonderland. På
programmet står raske løp, og lange løp.
En hektisk tid for oss med firbeinte
venner, og med små og store ambi -
sjoner. Jeg håper så mange som mulig
stiller på løp, og jeg håper så mange
som mulig sender inn turreportasjer.
Begge deler er viktig.

I vinter skal vi arrangere et rekruttløp
først og fremst for polarhundeiere. Men det
kommer til å være åpent for alle. Vi vil
gjerne ha med så mange juniorer som
mulig – både med renrasa og blandings-
hunder. Løpet kommer til å foregå på
Hamar hundekjørerarena 14. januar 2012.
Det er først og fremst myntet på rekrutte -
ring til løpskjøring, men vi oppfordrer selv-
sagt andre mer erfarne løpskjørere til å
delta. Sammen blir vi best! Løpet heter
Dørstokkmila, er på rundt en mil (8 km og
12 km). Annonsen står på side 12. Løpet
arrangeres i samarbeid med Norsk Alaskan
Malamute Klubb (NAMK) og Hamar trekk-
hundklubb. Dette er starten på et sam -
arbeidsprosjekt med NAMK, som er nedfelt
i NSHKs handlingsplan for 2010 - 2013.

Planen er å arrangere en større løpsfestival
for polarhunder i 2013. Jeg håper så
mange som mulig har lyst til å delta på
dette løpet - både uerfarne og erfarne.
Klasser vil bli opprettet etter behov.
Påmelding på stedet - men vi foretrekker
selvsagt påmelding i forkant... 

En annen stor ”aktivitet” som er nedfelt i
handlingsplanen er helseundersøkelsen
som skal sendes ut til alle oppdrettere -
uavhengig om man er storoppdretter eller
bare har hatt et kull. Vi skal sørge for ano-
nymitet så det er ikke ”farlig” å delta. Det er
flott om så mange som mulig deltar på
denne undersøkelsen for at vi kan få en
basiskunnskap om helsetilstanden på
rasen vår. Her skal ingen henges ut eller
straffes - kun være med på å gi viktig
informasjon. Arbeidet med bearbeidelsen
av teksten (basert på svenskenes RAS-
undersøkelse) pågår enda, så det er litt
uvisst når dette dumper ned i postkassen
deres. 

Ønsker alle en flott vinter ☺

Line
Oslo, 28.11.2011

Lederens hjørne

av Huskybladet. Det er synd, for
den lista burde vært offentliggjort
i god tid så det hadde vært mulig
å planlegge løpsseson gen før
den starter. For å få vite hvilke
løp som teller anbefaler jeg dere
å gå inn på NKKs sider og lete
dere fram til Trekkhundtest for
Polare raser, på klubbens hjem -
meside eller Ning. Der vil den
forhåpentligvis leg ges ut om ikke
lenge. På sidene 16 og 17 er det
en oversikt med resultatene over
de som har deltatt på trekkhund-
prøvene i 2010 og 2011.

Siden mange løpsarrangører
nå har bestemt seg for å termin-
feste løpene har jeg satt inn ny
og oppdatert terminliste fra Nor-
ges Hundekjørerforbund.

Ett av vinterens store spen -
nigs moment er de lange løpene. I fjor var
det 202 påmeldte i Femundløpet pr 13.12.,
og av dem var det 33 med registrerte
polarhun der. I år er tallene hhv 188 og 24.
Grunnen til nedgangen, og særlig blant del-
takere med registrerte polarhunder, er at
det var VM med egen klasse for registerte
polarhunder i fjor. Men i år er det innført en
egen klasse for juniorer, så det totale antall
påmeldte har likevel kom met opp i 202, og
av dem er det 14 % med registrete polar-
hunder. Tilsvarende bereg ning for Finn -
marksløpets deltakere viser at 4 % har
spann med registrete polarhunder.

På side 5 har Johanne Sundby skrevet
en god artikkel om å drive en klubb, og hva

som skal til for at medlem mene skal føle
seg hjemme i klubben og være med på
akti vi teter. Det er ikke meningen at noen få
skal arbeide seg i hjel så det går utover
familie og jobb, og ikke minst hundene.
Ingen ting gjør seg selv, men hvis alle
bidrar litt blir det lettere å påta seg verv. Ta
kontakt med Johanne, Gro eller Irene i
valgkomitéen (se tlf/mail s 2) og meld deg
til tjeneste hvis du vil være med på å forme
klubbens fremtid. Dess flere som er med og
drar lasset, dess lettere blir det.

Ny kennelannonse i dette nummeret er
Snøfrost i Telemark.

Vangsåsen, 18. desember, Tora
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Nytt fra styret
Valg av manglende styremedlemmer 
og komitéledere

På generalforsamlingen fikk styret og
komi téene i oppdrag å konsitutere seg selv.
Det er nå gjort.

Styret konstituerer herved frem til gene -
ralforsamlingen i mai 2012:

• Mali Strømsvåg som sekretær.
• Tone Beate Hansen som leder av ABU-

komitéen.
• Johnny Blingsdalen som leder i sports-

komitéen

Det er nye tider, og det å holde styr på
medlemsregisteret er ikke like lett lenger.
Styret har defor oppnevnt Stine Oppegaard
til å være medlemsansvarlig. Listene må
gås igjennom jevnlig.

Trekkhundprøve
Trekkhundprøver for 2010 og 2011 er

ferdige, dog har ”veien” vært lang, da opp-
lysningene er levert på en rekke forskjellige
skjemaer, med til dels store mangler.

• ABU-komitéen utarbeider forslag til 
digitalt spannopplysningsskjema og 
justering av regler for tilpassning mot 
Dogweb, eventuelle endringer her må 
fremlegges for generalforsamlingen. 

Komitéer; Jubileumskomité og dommer-
konferansekomité

Herved søkes det etter interesserte med-
lemmer til å jobbe litt i jubileumskomitéen
og dommerkonferansekomitéen. Har du
lyst til å sitte i en av disse tidsbegrensede
komitéene vennligst ta kontakt med styret
via sekretær Mali Strømsvåg.

Valpebrosjyre
Den siste utgaven av valpebrosjyren skal

være klar til jubileumsåret 2012.

Rekrutt- og morroløpet Dørstokkmila
Blir arrangert på Hamar hundekjører-

arena lørdag 14. januar 2012 i samarbeid
med Norsk Alaskan Malamute Klubb. Se
invitasjonen på side 12.

DOGS4ALL
En stooor takk til spesielt Stine

Oppegaard, men også alle de andre fri-
villige som var med på å lage en skikkelig
flott happening på hundemessa
DOGS4ALL. Fineste standen definitivt og
med hundekjøring for barn på utsiden.
Veldig bra dugnadsinnsats☺

På vegne av styret
Line 

Styret ønsker med dette å innkalle til Norsk Siberian Husky
Klubbs generalforsamling 2012. Generalforsamlingen vil bli
avholdt i forbindelse med spesialutstillingen. 

•   Forslag på saker må være styret i hende/poststemplet 
senest 5 uker før søn 27.5. 

•   Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/
poststemplet senest 5 uker før søn 27.5. 

•   Deadline settes til lørdag 21.4. Innmeldte saker og valg
komiteens innstilling vil bli publisert på NSHKs hjemme-
side senest 4 uker før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1) Åpning av generalforsamlingen ved leder Line Løw
2) Valg av møteleder, 2 referenter og 2 medlemmer til telle-

korps
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
4) Styrets og komiteenes årsberetninger
5) Regnskap med revisors beretning ved kasserer Birgit

Bordvik Alhaug

6) Saksliste
Saksliste vil bli publisert på NSHKs nettside senest 4 uker
før generalforsamlingen

7) Valg av representanter til styre og komiteer
Valgkomiteens innstilling vil bli publisert på NSHKs nettside
senest 4 uker før generalforsamlingen

8) Eventuelt

Møte- og stemmerett i generalforsamlingen har: 
Alle med gyldig medlemskap. Gyldig medlemskap har æres-
medlemmer og personer som har betalt kontingenten for det år
generalforsamlingen avholdes.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret

Innkalling til generalforsamling 2012
Søndag 27.5 fra 10.00-13.00, på Åstjern

Mailadresse:
Alle medlemmene oppfordres til

å sende mailadressen sin til med-
lemsansvarlig Stine Oppegaard så
hun kan legge den inn i medlems-
registeret. På den måten vil det bli
enklere å sende ut informasjon til
klubbens medlemmer. 

Mailadressen sendes til: 
stine@nfi.no

Familiemedlem?
Vi holder for tiden på med en

gjennomgang av medlemsmassen.
I tillegg til vanlig medlemskap, har
klubben også et tilbud om familie-
medlemskap. For 50 kr ekstra, blir
alle familiemedlemmer med sam -
me bostedsadresse registrert sam -
men med hovedmedlemmet.

Fra 2012 vil det bli differensiert
betaling på løp og arrangementer, 

og klubbmedlemmer får lavere
startavgift/deltakeravgift enn ikke-
medlemmer. Dette gjelder kun
voksne, barn kommer automatisk
inn under foreldrenes medlemskap
(med samme adresse). Sjekk om
du er registrert ved å gå inn på
medlemsskapet i NKK, eller ta kon-
takt med Stine Oppegaard, mail: 
stine@nfi.no. Det kan lønne seg.
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Vi står ved en milepæl. Klubben er 40
år, og det er gledelig mange som alt
har meldt seg på de store og lange lø -
pene til vinteren. Våre samlinger til-
trekker seg mange folk og bikkjer. Det
er en kjerne av lojale folk som møter
opp og arrangerer masse fine ting for
andre i klubben, og ikke minst takket
være Stine Oppegaards utrolige krea-
tivitet, har klubben også fått et flott
ansikt utad.

Vi håper på mange flotte arrangemen -
ter i jubileumsåret. Karen Ramsted
som kjører Iditarod med siberians sier
hun kan tenke seg å bli invitert. Sam -
lingen i Folldal, utstillingen om våren,
høsttreff med vognløp, og trenings-
samling på Syningen er godt besøkt av
både store og små. Nye arrangemen ter
legges til: Dogs4All med stand og
hundekjøring for barn, Villmarksmessa,
vognløp i Hallo ween og et nytt løp i

januar. Og turer i lokallagsregi og tre -
ningssamlinger for de som vil. 

Men alt dette må driftes. Redaktøren
vår truer med å gå av, og de fleste
komiteer trenger litt forsterkninger.
Kreativitet og arbeidslyst ingen hind -
ring. Vi har et utrolig trivlig klubbmiljø
med stor grad av dugnadsånd. De som
trener til langdistanse synes kanskje de
har nok med seg og sitt. Men mange av
de med flest hunder har virkelig tatt
store tak i mange år. Jeg oppfordrer
andre i klubben til å være med på vår
kollektive fremtid, melde seg til verv i
klub ben og finne på morsomme ting i
jubileumsåret. Og GJERNE bli ny
redaktør! 

Jeg har selv vært med i klubben i over
15 år, og nesten ikke gått glipp av en
eneste samling. Mange av vennene
mine har også husky. Enten var de

venner og fikk hund, eller jeg har blitt
venn med dem gjennom klubben. Jeg -
og noen få andre - begynner å dra på
åra! Nye koster feier også veldig bra.
Det er mange som kjøper huskyvalp
som aldri finner veien til klubben. Spor
dem opp og ta dem med. Huskylivet er
utrolig morsomt. 

Arrangementskomiteen lager høst-
samling og treninger, selger pølser,
lager quiz og ordner med messer og
slikt. Utstillingskomi teen lager årets
eneste utstilling der alle trekk-hus -
kyene mønstres i stor stil, og diskute rer
avl og oppdrett. Sportskomiteen ordner
løp for oss. Og bladet er bindeleddet
mellom alle oss med siberian, med
klubben og med folka som er bosatt
over hele landet. 

Johanne Sundby

40 år med pels og poter

Huskyklubbens jubileum og videre framover

En sørgelig sak
Sak nr 10 på WSA sin generalforsamling 3. september
2011 i Zuberec, Slovakia gjelder: 

En hundekjører deltok i 2010 uten gyldige registrerings-

papirer.

Følgende ble vedtatt på generalforsamlingen:
Verdensmesteren i 2010, i mellomdistanse åpenklasse

star tet med ugyldige registreringspapirer. Vi tilbakekaller

tittelen og gir denne hundekjøreren ett års forbud mot å

delta i WSA-mesterskap eller løp. Ny verdensmester og

nye medaljevinnere er utpekt.

Vinner av MD åpen klasse var Tamara Schlemmer. Spørs-
målet er nå om det også vil bli lagt inn protester på hennes
sølvmedalje i VM på Hamar i vinter. Det er trist at slike
saker oppstår, og det ødelegger for rasen siberian husky.
Se bilde og kommentar som sto på side 3 i Huskybladet
nr 2-2011.

Tora Kleven

Aktivitetsplan for 2012
I 2012 fyller Norsk Siberian Husky Klubb 40 år.

Vi vil gjennomføre de faste arrangementene, og en

ekstra feiring av jubileet vil finne sted på klubbens

høstsamling i oktober. Datoene er bestemt, men

endelige bekreftelser på stedene er ikke klare

ennå.Vi vil komme tilbake med nærmere informa-

sjon. Hold av datoene!

Årets arrangementer:
24. - 27. februar 2012:...Vintersamling på Grimsbu
12. - 15. april 2012: ......Villmarksmessen, Lillestrøm
25. - 27. mai 2012: ........Spesialutstilling/generalforsamling
5. - 7. oktober 2012: .....Høstsamling
November 2012: ...........Dogs4All
30. november - 2. desember 2012: 
........................................Høstsamling på snø, Syningen

Unngå unødig vekt på sleden!
Sakset fra Huskybladet nr 3-1981. Tegnet av Rasmus Hansson.
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Nye registreringer
Kull 1: Import
Født: 8.12.2005
S12814/2006 Dammstugan’s Sivtzen Cas -
perovitj
Mor: S44595/200 Dammstugan’s Mitka
Simsonovskaija   Far: S55006/95 Casper

Kull 2: Import
Født: 4.3.2007
AKCWS2272901 Northome Ruffian
Mor: AKCWS1598405 Northimes Riot
Far: AKCWP98326503 Duece of Jedeye.

Kull 3:
Født: 30.10.2007
NO47819/11 Vargteam’s Mr. Big
NO47820/11 Vargteam’s Snoopy
NO47821/11 Vargteam’s Shana
Mor: NO49088/10 Vargteam’s Huldre
Far: 09822/08 Vargteam’s Bobben

Kull 4: Import
Født: 6.4.2008
FIN28941/08 Vauhtitassun Hippa
Mor: FIN26302/03 Vauhtitassun Korpinaulu
Far: 17900/02 Sherlock Av Vargevass
Kull 5:
Født: 5.6.2008
NO47822/11 Vargteam’s Moya
NO47823/11 Vargteam’s Linni
NO47824/11 Vargteam’s Dolly
Mor: 24635/00 Vargteam’s Turbo
Far: 01424/05 Tipp

Kull 6: Import
Født: 13.8.2008
FIN46546/08 Vauhtitassun Niesta

Mor: FIN10883/06 Seiros Feera
Far: 17900/02 Sherlock Av Vargevass

Kull 7:
Født: 13.3.2009
NO33803/11 Koks
NO33804/11 Cooper
NO33805/11 Barbie
Mor: NO50281/10 Pinky   Far 10508/08 Kai

Kull 8:
Født: 16.3.2009
NO40022/11 Fjell
NO40023/11 Anton
NO40024/11 Sot
NO40025/11 Snuppa
Mor: NO43054/10 Sisu   Far 10508/08 Kai

Kull 9:
Født: 10.6.2009
NO42999/11 Boreal
NO43000/11 Varga
NO43001/11 Hera
Mor: 01815/03 Foxy
Far: NO30561/09 Polarbreen’s Grom

Kull 10:
Født: 10.6.2009
NO46308/11 Rein
NO46309/11 Filla
NO46310/11 Foxy
NO46311/11 Isikajia
NO46312/11 Luna
Mor: NO43053/10 Trine
Far: NO30561/09 Polarbreen’s Grom

Kull 11:
Født: 13.6.2009
NO42997/11 Shako
NO42998/11 Maya
Mor: NO34318/10 Laila
Far: NO30561/09 Polarbreen’s Grom

Kull 12:
Født: 7.9.2009
NO48096/11 Varghaugens Loke
NO38097/11 Varghaugens Vilje
NO48098/11 Varghaugens Frøy
NO48099/11 Varghaugens Tempo
NO48100/11 Varghaugens Luna
Mor: 12916/07 Maina
Far: 05855/08 Varghaugens Cosak

Kull 13:
Født 1.12.2009
NO53385/11 Rodeløkka’s Olympic Jacob
NO53386/11 Rodeløkka’s Olympic Nessie
NO53387/11 Rodeløkka’s Olympic Rosalie
NO53388/11 Rodeløkka’s Olympic Bella
NO53389/11 Rodeløkka’s Olympic Alice
NO53390/11 Rodeløkka’s Olympic Nala
NO53391/11 Rodeløkka’s Olympic Amy
Mor: 23471/06 Nay-La-Chee’s Blackfoot
Lizzie
Far: 01696/02 Rodeløkka’s Tim Henman

Kull 14: Import
Født: 31.1.2010
AKCWS33663502 Kristari’s Sesame
Mor: AKCWS09094103 Kristris Donna Of
Lancelot
Far: AKCWS0667605 Kristari’s Dunkan Or
Lancelot

På årsmøtet på Frya ble det valgt nye med-
lemmer til ABU-komitéen, men ingen øns -
ket å stille som leder. Ivar Hordnes har der-
for fungert som leder inntil første styremøte
i november. Da ble undertegnede valgt
som fungerende leder frem til neste års-
møte i mai 2012. Ivar fortsetter som med-
lem i komitéen. Medlemmer i ABU-komi -
téen per mai 2011 er: Ivar Hordnes, Kari
Eldby (ny), Anita Engebakken (ny), Ingvild
Jørgensen, Rikke Bergendahl og Tone
Beate Hansen (ny).

Arbeidet med trekkhundprøvene fortsetter.
Høsten 2011 har resultater fra de to fore -
gående sesonger blitt punsjet, med god
hjelp fra Johnny Blingsdalen og Runar G.
Simonsen. ABU-komitéen har vært i møte
med NKK angående trekkhundprøvene. På
grunn av omlegging av datasystemet hos
NKK, må vi nok smøre oss med tålmodig-
het før vi får lest inn resultater i Dogweb
(Se også artikkel om trekkhundprøver i
dette nummeret av Huskybladet.). I denne
utgaven av Huskybladet vil du imidlertid
finne resultater fordelt på kjører.

Ellers vil nytt spannopplysningsskjema for
trekkhundprøver bli tatt i bruk fra og med
denne løpssesongen. Spannskjema med
en liten bruksanvisning vil bli lagt ut på ning
og hjemmesiden. Vi må be om at opplys-
ningene fylles ut korrekt, det er spesielt
viktig at hundens registreringsnummer og
chipnummer blir skrevet ned riktig. NKK
har forespeilet oss en framtidig løsning, der
slikt fylles ut i et webbasert skjema. Det vil
i såfall gjøre arbeidet med trekkhundprø -
vene betydlig enklere.

Komitéen jobber mot dommerkonferanse i
2014. Til dette trenger vi flere engasjerte
medlemmer som kunne tenke seg å bidra,
på et eller annet nivå, for eksempel ved å
sitte i komitéen. Er du interessert - ta kon-
takt med undertegnede.

Klubbens spesialutstilling vil bli holdt 26.
mai 2012 på Åstjern. Invitasjon kommer i
neste nummer, men sett av datoen allerede
nå!

Så gjenstår det bare å ønske alle lykke til
med sesongen, både til aktive konkur -
ransekjørere og til dem som trives best på
tur. 

Hilsen 
Tone Beate Hansen 

Nytt fra ABU-komitéen

Zima Foto: Anita H Engebakken
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Kull 15: Import
Født: 26.2.2010
FI210924/10 Vauhtitassun Niehku
Mor: FIN18434/06 Vauhtitassun Luopsutti
Far: FIN43393/06 Vauhtitassun Torjo

Kull 16:
Født: 10.3.2010
NO52281/11 Scott
NO52282/11 Muffe
NO52283/11 Svolvær
NO52284/11 Yukon
NO52285/11 Nala
NO52286/11 Tara
NO52287/11 Akira
Mor: NO31802/11 Snutte-Putt
Far: NO40023/11 Anton

Kull 17:
Født. 26.5.2010
NO46463/11 Vargteam’s Varg
NO46464/11 Vargteam’s Keisin
NO46465/11 Vargteam’s Pluto
NO46466/11 Vargteam’s Vanja
NO46467/11 Vargteam’s Freya
Mor: 02334/03 Helming
Far: NO50392/10 Vargteam’s Charlie

Kull 18:
Født 28.5.2010
NO55934/11 Isslottett’s Ici
NO55935/11 Isslottett’s Ivan
NO55936/11 Isslottett’s Ice
NO55937/11 Isslottett’s Kaya
NO55938/11 Isslottett’s Smilla
Mor: 11235/08 Isslottett’s Bambi
Far: 10586/01 Isslottett’s Pondus

Kull 19: Import
Født: 9.6.2010
AKCWS35406001 Kristari’s Where
Dreams Begin Atlib
Mor: AKCWS11736901 Kristaris Just Jo -
king Far: AKCWS20109901 Kristaris
Lovem’n Leavem

Kull 20:
Født: 12.7.2010
NO53307/11 Tjorva
NO53308/11 Maike
NO53309/11 Jally
Mor: 25347/08 Kira
Far: S28448/2003 Varggyllens Edwin

Kull 21: Import
Født: 9.9.2010
SE59432/2010 Artic Howler’s Nothern
Light
Mor: S49433/2005 Arctic Howler’s Atena
Far: S50734/2008 Draghunden Free Lika A
Flying Demon

Kull 22: Import
Født: 2.10.2010
SE62227/2010 Bedarra Enter Sandman
Mor: S32854/2007 Bedarra Bellatrix Le -
strange
Far: S25016/2009 Kristari’s Full Throttle

Kull 23:
Født: 27.11.2010
NO45267/11 Mell
NO45268/11 Max
NO45269/11 Inna
NO45270/11 Varga
NO45271/11 Tikaani
Mor: NO38101/10 Dolly
Far: NO49633/09 Torres

Kull 24: Import
Født 30.11.2010
SE11922/2011 Frosti
Mor: S58771/2005 Snöälvens Fuiri
Far: S14431/2001 Kilbuck’s Tex Tuff

Kull 25:
Født: 29.12.2010
NO33658/11 Snowfun’s Jumping Ellinor
NO33659/11 Snowfun’s Jumping Abigale
Mor: 11802/06 Snowfun’s Go Bitte Lille Grå
Far: 19017/07 Ulveheia’s Charlie

Kull 26: Import
Født: 11.3.2011
SE25415/2011 Varggårdens Grynet
Mor: S58143/2004 Varggårdens Candy
Far: Varggårdens Denver

Kull 27: Import
Født: 3.4.2011
SE32383/2011 Nordvikens Trine
Mor: S67482/2006 Nordvikens Gippa
Far: S43222/2009 Nordvikens Tufsing

Kull 28: Import
Født: 4.4.2011
SE33075/2011 Kalypso
Mor: S39313/2009 Okami’s Morning Star
Far: SE25719/2010 Okami’s Next Gene -
ration

Kull 29:
Født: 14.4.2011
NO42422/11 Crash Av Vargevass
NO42423/11 Eddie Ice Av Vargevass
NO42424/11 Diablo Av Vargevass
NO42425/11 Flint Av Vargevass
NO42426/11 Odino Av Vargevass
NO42427/11 Shilo Av Vargevass
NO42428/11 Galeenaa Av Vargevass
NO42429/11 Nelly Av Vargevass
Mor: 22841/07 Isa Av Vargevass
Far: 17901/02 Nathan Av Vargevass

Kull 30:
Født: 14.4.2011
NO41941/11 Nay-la-chee’s Kjølige Nansen
NO41942/11 Nay-la-chee’s Kjølige Yme
NO41943/11 Nay-la-chee’s Kjølige Balder
NO41944/11 Nay-la-chee’s Kjølige Ask
NO41945/11 Nay-la-chee’s Kjølige Falk
NO41946/11 Nay-la-chee’s Kjølige Hauk
NO41947/11 Nay-la-chee’s Kjølige Gaisa
NO41948/11 Nay-la-chee’s Kjølige Ylva
NO41949/11 Nay-la-chee’s Kjølige Svale
Mor: 01068/06 Nay-La-Chee’d Troykaz
Sikpok  Far: 01757/05 Nay-La-Chee’s Cool
Rascal Ravn

Kull 31: Import
Født: 14.4.2011
SE29369/2011 Aslakkgårdens Solveig Sol-
ros
Mor: S61998/2008 Aslakkgårdens Askun -
gens Amber   Far: S59286/2003 Fenris -
ulven Ask

Kull 32:
Født: 23.4.2011
NO40166/11 Run Roy’s Dance For Me
Onyx
NO40167/11 Run Roy’s Dance For Me Shy
NO40168/11 Run Roy’s Dance For Me
Zorro
NO40169/11 Run Roy’s Dance For Me
Luca
NO40170/11 Run Roy’s Dance For Me
Driva
NO40171/11 Run Roy’s Dance For Me Vivi
NO40172/11 Run Roy’s Dance For Me
Lope
Mor: 26234/08 Alpha
Far: SE20793/2010 Candyman’s Malte

Kull 33:
Født: 24.4.2011
NO52276/11 Attila Av Vargevass
NO52277/11 Storm Av Vargevass
NO52278/11 Doffen Av Vargevass
NO52279/11 Puak Av Vargevass
NO52280/11 Amarok Av Vargevass
Mor: 11489/05 Noal Av Vargevass
Far: NO53801/09 Kvitten  Av Vargevass

Kull 34:
Født: 28.4.2011
NO42603/11 Aille Av Vargevass
NO42604/11 Nayak Av Vargevass
NO42605/11 Kira Av Vargevass
NO42606/11 Ayka Av Vargevass
NO42607/11 Sissili Av Vargevass
NO42608/11 Hushwing Ttzera Av Varge-
vass
Mor: 22840/07 Ulva Av Vargevass
Far: 17901/02 Nathan Av Vargevass

Kull 35:
Født: 3.5.2011
NO47662/11 Storm Av Nairebis
Mor: no33738/10 Ulveheia’s Sky
Far: 17116/07 Sid

Kull 36:
Født: 17.5.2011
NO45382/11 Lotto
NO45383/11 Salsa
NO45384/11 Samba
NO45385/11 Rosi
NO45386/11 Shiba
Mor: S69762/2006 Nymånens Raja
Far: 04401/06 Run Roy’s Winterstorm
Flaks

Kull 37:
Født: 21.5.2011
NO46836/11 Carillo Spirit’o Of Ten Bears
NO46837/11 Carillo Spirit’ Balck Kettle
NO46838/11 Carillo Spirit’o Harmony



8 Huskybladet

NO46839/11 Carillo Spirit’o The Wild
NO46840/11 Carillo Spirit’o Black Magic
Mor: NO41695/09 Carillo Sing A Long
Far: S64248/2008 Wolfmark Born To Be
Wild

Kull 38: Import
Født:22.5.2011
FI36687/11 Kafeus Crow’s Krom
Mor: FIN13718/08 Taiga Quest Crow
Far: FIN16326/05 Susitievan Kuurna

Kull 39:
Født: 24.5.2011
NO42914/11 Snørokks Basse
NO42915/11 Snørokks Storm
NO42916/11 Snørokks Sid
NO42917/11 Snørokks Sakari
NO42918/11 Snørokks Trivia
NO42919/11 Snørokks Bianca
Mor: 17285/08 Snørokks Meg White
Far: FIN46591/04 Arctic Song Vytok 

Kull 40:
Født: 24.5.2011
NO41729/11 Nordens Skogul’s Snikende
Ullteppe
NO41730/11 Nordens Skogul’s Olve Bolt
NO41731/11 Nordens Skogul’s Skjold
Meek
NO41732/11 Nordens Skogul’s Birk Mocca
NO41733/11 Nordens Skogul’s Ronja Luna
Mor: 17297/04 Sol   Far: 12181/00 Birk

Kull 41:
Født: 31.5.2011
NO45200/11 Mowok Å-Desna
NO45201/11 Mowok Å-Dipper
NO45202/11 Mowok Å-Deniigi
NO45203/11 Mowok Å-Dakota
NO45204/11 Mowok Å-Delta
Mor: 07551/04 Najanin’s Ice Breaker Lax
Far: NO39175/10 Isslottett’s Ozzy

Kull 42:
Født: 3.6.2011
NO51031/11 Oddsen Mikke
NO51032/11 Viking Lotto Koriak
NO51033/11 Bingo
NO51034/11 Keno
NO51035/11 Extra Lima
NO51036/11 Jackpot
NO51037/11 Lytoto Aika
NO51038/11 Multix
Mor: 13087/06 Run Roy’s Smart Enough
Tina  Far: 04401/06 Run Roy’s Winterstorm
Flaks

Kull 43:
Født: 8.6.2011
NO43908/11 Run Roy’s I Can Fly Loke
NO43909/11 Run Roy’s I Can Fly Eyeman
NO43910/11 Run Roy’s I Can Fly Varg
NO43911/11 Run Roy’s I Can Fly Apollo
NO43912/11 Run Roy’s I Can Fly Aurora
NO43913/11 Run Roy’s I Can Fly Eureka
Mor: 21096/08 Run Roy’s After Midnight
Oprah
Far: SE20793/2010 Candyman’s Malte

Kull 44:
Født:28.6.2011
NO49196/11 Run Roy’s Follow Your Dream
Linus
NO49197/11 Run Roy’s Follow Your Dream
Edel
Mor: NO45364/ Run Roy’s After Eight
Linnea
Far: SE20793/2010 Candyman’s Malte

Kull 45:
Født: 28.6.2011
NO48512/11 Run Roy’s After Rain Billy
NO48513/11 Run Roy’s After Rain Noor
NO48514/11 Run Roy’s After Rain Alva
NO48515/11 Run Roy’s After Rain Mira
NO48516/11 Run Roy’s After Rain Nikki
NO48517/11 Run Roy’s After Rain Dis
Mor: 21108/05 Run Roy’s Strong Enough
Eowyn
Far: SE20793/2010 Candyman’s Malte

Kull 46:
Født: 9.7.2011
NO47663/11 Kazan Av Nairebis
NO47664/11 Amarok Av Nairebis
NO47665/11 Torok Av Nairebis
NO47666/11 Cuda Av Nairebis
NO47667/11 Leon Av Nairebis
NO47668/11 Tundra Av Nairebis
NO47669/11 Enya Av Nairebis
NO47670/11 Sajo Vorma Hilux Av Nairebis
NO47671/11 Supra Av Nairebis
Mor: NO47574/10 Lilo
Far: 03400/04 Vargteam’s Ole

Kull 47:
Født: 10.7.2011
NO47190/11 Run Roy’s Sound Of Silence
Marath
NO47191/11 Run Roy’s Sound Of Silence
Mitrah
Mor: SE20791 Candyman’s Miley
Far: 17618/01 Run Roy’s Lucky Strike Shy

Kull 48:
Født: 23.7.2011
NO46818/11 Mikke Av Nairebis
NO46819/11 Minni Av Nairebis
Mor: 00719/06 Arja
Far: 03400/04 Vargteam’s Ole

Kull 49:
Født: 6.8.2011
NO52023/11 Snørokks Pasi
NO52024/11 Snørokks Uju
NO52025/11 Snørokks Paikka
NO52026/11 Snørokks Kova
NO52027/11 Snørokks Loimu
NO52028/11 Snørokks Kierros
Mor: FIN13724/08 Taiga Quest Ermine
Far: 25344/08 Albin

Kull 50:
Født: 11.8.2011
NO53681/11 Mio
NO53682/11 Loke
NO53683/11 Rocky
NO53684/11 Pluto
NO53685/11 Minni
NO53686/11 Josefine
NO53687/11 Ayla
Mor: 22164/07 Shakira
Far: 01183/11 Alaska Av Brattalid

Kull 51:
Født: 17.8.2011
NO53140/11 Vikerkollen’s Dg Obelix
Mor: NO48437/09 Vikerkollen’s Rs Gi
Far: 20166/04 Vikerkollen’s First Duke Jr

Kull 52:
Født: 17.8.2011
NO54965/11 Ajax Yr
NO54966/11 A Shiny Thing
NO54967/11 Absolutt Lurvelegg
NO54968/11 Aften Bris
NO54969/11 A Real First Freeze
Mor: NO48100/11 Varghaugens Luna
Far: NO30237/11 Umi Av Ulvhild

Melvin og Pippi flørter på Vintersamlingen 2011. Foto: Kari Hope
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Dato: 26.nov 2011  Sted: Lillestrøm 
Arr.: Dogs4All, Norsk Kennel Klub
Dommer: Christen Lang
Dette ble årets Norsk Vinner og Norsk
Junior Vinner hunder. Norsk Junior Vinner
og Norsk Veteran Vinner er nye titler av
året, men ingen veteran stilte av rasen
Siberian Husky. Norsk Vinner/Dogs4All er
årets utstillingshøydepunkt for mange
utstillere og avslutningen av utstillingsåret
til Norsk Kennel Klub. (Se fullstendige
utstillingsresultat nederst på siden.)

Norsk Vinner -11 BIR
S67630/2008 Bedarra I’m Hot You’re Not,
Marjut Peiponen, Sverige

Norsk Vinner - 11 BIM
S44454/2006 Bedarra Nero Wolfe,
Niklas Olsson, Sverige

Norsk Junior Vinner -11 hann
VDH/DCNH SH 15076 Hightower’s Freke
Winter Spirit,
Anita H. Engebakken, Ulefoss

Norsk Junior Vinner -11 tispe
AKCWS35406001 Kristari’s Where
Dreams Begin Atlib,
Linn Hanssen, Frosta

Hva resultatene betyr

Grunnbedømmelsen
Exc = Excellent (utmerket), rød sløyfe
VG = Very Good (meget god), blå sløyfe
G = Good (god), gul sløyfe
S = Sufficient (godtagbar), grønn sløyfe
0 = 0.premie (diskvalifisert), grå sløyfe
KIP = kan ikke premieres, brun sløyfe

Klassene
JK = Junior klasse (9-18mnd)
UK = Unghund klasse (15-24 mnd)
AK = Åpen klasse (fra 15 mnd)
BK = Brukshundklasse (fra 15 mnd for   

hunder som er brukshundpremiert)
CHK= Champion klasse (obligatorisk for   

hunder som er norske utstillings- 
champion som ikke stiller i veteran-
klasse, andre nasjonale champions
kan velge om de vil delta i CHK eller
AK)

VK = veteranklasse (fra 8 år)
Konkurranseklassene JKK, UKK, AKK,
BKK, CHKK og VKK er åpne for de hun -
dene som har oppnådd Excellent i sine
respektive klasser.
BHK = Beste hannhund klasse, de hun-

  dene fra konkurranseklassene som
har oppnådd CK. CERT deles ut til
den beste hannhunden som ikke er
norsk utstillings champion. CACIB til-
deles på internasjo nale utstillinger til
den best plasserte hun den som ikke
er internasjonal champion og som
ikke stiller i Juniorklassen.

BTK = Beste tispeklasse, de hundene fra
konkurranseklassene som har opp-
nådd CK. CERT deles ut til den
beste hannhun den som ikke er
norsk utstillingchampion. CACIB til-
deles på internasjonale utstillinger   
til den best plasserte hunden som

ikke er internasjonal champion og
som ikke stiller i Juniorklassen

Øvrige forkortelser
CK = Championkvalitet (deles ut i

konkurranseklassene), rosa 
sløyfe

CERT = Certificat, rød/hvit/blå sløyfe
R.CERT = reserve certificate, lyseblå

sløyfe
CACIB = certificat til internasjonal

champion, hvit sløyfe
R.CACIB = reserve certificate til interna-

sjonal champion, orange sløyfe
BIR = Best i rasen, den av 1.BHK og

1.BTK som ansees som best,
rød og gul sløyfe

BIM = Best i motsatt kjønn, den av
1.BHK og 1.BTK som ansees
som nr. 2, hvit og grønn sløyfe

OBS! Det finnes også forkortelser for pre-
miering i oppdrett, avl og veteranklasser
men da det er sjelden å se Siberian Husky
delta i disse klassene har jeg ikke tatt de
med her.

Norsk Vinner 2011
Av Anita H. Engebakken

NJV-11 Hightower's Freke Winter Spirit Foto: Anita H Engebakken

NOVEMBER
Dato: 26.nov 2011  Sted: Lillestrøm 
Arr: Norsk Kennel Klub, Dogs4All  Dommer: Christen Lang
SE62227/2010 Bedarra Enter Sandman Exc.JK 2.JKK CK
VDH/DCNH SH 15076 Hightower’s Freke Winter Spirit Exc.JK
1.JKK CK CERT 2.BHK, NJV-11 (se bildet over)
SE31730/2011 Playmor’s Copycat VG.UK
S48011/2008 Okami’s Knock You Out Exc.AK 1.AKK CK R.CERT
3.BHK R.CACIB
S39310/2009 Okami’s Magic Moments Exc.AK 2.AKK CK 4.BHK
S44454/2006 Bedarra Nero Wolfe Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK
CACIB BIM, NV-11
AKCWS35406001 Kristari’s Where Dreams Begin Atlib Exc.JK
1.JKK CK, NJV-11

S66430/2009 Bedarra Bad Girls Go Everywhere Exc.AK 1.AKK
CK CERT 3.BTK
S25977/2008 Okami’s Just Talk About Alva VG.AK
25806/05 Vikerkollen’s Ms Befana G.AK
NO41695/09 Carillo Sing A Long Exc.AK 2.AKK CK R.CERT
4.BTK
S67629/2008 Bedarra Hottie Bom Botty Exc.CHK 2.CHKK CK
2.BTK R.CACIB
FI10283/11 Hulduheim’s Lucy In The Sky Exc.CHK 3.CHKK CK
S67630/2008 Bedarra I’m Hot You’re Not Exc.CHK 1.CHKK CK
1.BTK CACIB BIR, NV-11

Utstillingsresultater fra Norsk Vinner/Dogs4All
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JULI
Dato: 2.jul 2011  Sted: Trondheim  Arr: Norsk Kennel Klub
Dommer: Leif Ragnar Hjort
S61994/2008 Aslakkgårdens Mysiga Midas VG.AK
NO37177/11 Bjørk Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR
NO50073/10 Varga VG.JK

Dato: 16.jul 2011  Sted: Vålerbanen/Solør
Arr: Norsk Eurasierklubb  Dommer: Eli-Marie Klepp
17525/07 Vikerkollen’s Mos Safran VG.AK
S40004/2009 Bedarra Kat Von D Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK
BIR

Dato: 17.jul 2011  Sted: Vålerbanen/Solør  Arr: Åsnes Og
Omegn Hundeklubb  Dommer: Mona K. Selbach
17525/07 Vikerkollen’s Mos Safran Exc.AK 1.AKK CK CERT
1.BTK BIR

AUGUST
Dato: 5.aug 2011  Sted: Leknes  Arr: Norsk Cavalierklubb
Dommer: Jørgen Hidse
03721/08 Carillo Starry Night Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR

Dato: 6.aug 2011  Sted: Nesbyen
Arr: Norsk Tibetansk Terrier Klubb  Dommer: Stelios Makaritis
SE62227/2012 Bedarra Enter Sandman Exc.JK 1.JKK CK
CERT 1.BHK BIM
08719/05 Run Roy’s Quick Step Vargo VG.AK
VDH/DCNH14842/09 Hightower’s A Dream Comes True Exc.AK
1.AKK CK 1.BTK BIR

Dato: 6.aug 2011  Sted: Leknes  Arr: Vestvågøy Hundeklubb
Dommer: Svend Løvenkjær
S64247/2008 Wolfmark Bark At The Moon G.AK
03721/08 Carillo Starry Night Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR

Dato: 7.aug 2011  Sted: Nesbyen  Arr: Norsk Myndeklubb
Dommer: Mona K. Selbach
SE62227/2012 Bedarra Enter Sandman Exc.JK 1.JKK CK CERT
1.BHK BIR
08719/05 Run Roy’s Quick Step Vargo VG.AK

Dato: 7.aug 2011  Sted: Leknes  Arr: Vågan Hundeklubb
Dommer: Hassi Assenmacher
S64247/2008 Wolfmark Bark At The Moon G.AK
03721/08 Carillo Starry Night Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR

Dato: 13.aug 2011  Sted: Bø i Telemark 
Arr: Norsk Chow Chow Klubb  Dommer: Terje Lindstrøm
VDH/DCNH14842/09 Hightower’s A Dream Comes True Exc.CHK
1.CHKK

Dato: 20.aug 2011  Sted: Oslo  Arr: Norsk Kennel Klub
Dommer: Arvid Göransson
SE62227/2012 Bedarra Enter Sandman Exc.JK 1.JKK
S52607/2009 Bedarra Megatron Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK
BIM
AKCWS33663502 Kristari’s Sesame Exc.AK 2.AKK
S40004/2009 Bedarra Kat Von D Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK
CACIB BIR
S67630/2008 Bedarra I’m Hot You’re Not Exc.CHK 1.CHKK
2.BTK R.CACIB

Dato: 27.aug 2011  Sted: Tromsø  Arr: Tromsø Hundeklubb
Dommer: Marie Petersen
SE59945/2010 Lapicum One Way To Heaven Exc.JK 1.JKK CK
CERT 1.BHK BIM
SE55998/2010 Chiliway’s Freyja Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK BIR

Dato: 28.aug 2011  Sted: Tromsø  Arr: Norsk Kennel Klub
Dommer: Marianne Holmli
NO59071/10 Kari Trestakk’s Balder Exc.JK 1.JKK
NO33885/11 Birk av Brattalid VG.JK
NO51436/09 Kari Trestakk’s Bifrost Exc.AK 1.AKK CK CERT
1.BHK CACIB BIM
NO36991/09 Kari Trestakk’s Loke Exc.AK 2.AKK
S49819/2008 Breda Blickens Atle Exc.CHK 1.CHKK
SE55998/2010 Chiliway’s Freyja Exc.JK 1.JKK CK R.CERT 3.BTK
SE23283/2010 Wolfmark Silver Bullet Baby Exc.UK 1.UKK CK
CERT 1.BTK CACIB BIR
NO36995/09 Kari Trestakk’s Frigg Exc.AK 2.AKK CK
NO51439/09 Kari Trestakk’s Siv VG.AK
S41589/2009 Arctic Power Storm Warning VG.AK
AKCWS33663502 Kristari’s Sesame Exc.AK 1.AKK Ck 4.BTK
07016/07 Carillo Supergirl Exc.CHK 2.CHKK CK
03721/08 Carillo Starry Night Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK
R.CACIB

SEPTEMBER
Dato: 3.sept 2011  Sted: Drammen Travbane  Arr: Klubben
for Større Selskapsh.Raser  Dommer: Maria Ceccarelli
VDH/DCNH14842/09 Hightower’s A Dream Comes True Exc.CHK
1.CHKK CK 1.BTK BIR

Dato: 3.sept 2011  Sted: Narvik  Arr: Narvik Trekk- Og Bruks-
hundklubb  Dommer: Arne Foss
03721/08 Carillo Starry Night Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR

Dato: 3.sept 2011  Sted: Steinkjer  Arr: Steinkjer Hundeklubb
Dommer: Eli-Marie Klepp
AKCWS35406001 Kristari’s Where Dreams Begin Atlib Exc.JK
1.JKK CK 3.BTK
AKCWS33663502 Kristari’s Sesame Exc.AK 2.AKK CK R.CERT
2.BTK
S12571/2007 Wolfmark Eternal Flame Exc.AK 1.AKK CK CERT
1.BTK BIR

Dato: 10. sept 2011  Sted: Rogaland  Arr: Norsk Kennel Klub
Dommer: Rodi Hübenthal
NO50067/10 Raggas S.JK
NO54329/10 Akela G.JK

Dato: 17.sept 2011  Sted: Sortland  Arr: Bjerkvik Hundeklubb
Dommer: Harry Tast
SE23282/2010 Wolfmark So Far So Good Exc.AK 1.AKK CK
CERT 1.BHK BIM
SE23285/2010 Wolfmark She’s All That Exc.AK 1.AKK CK CERT
1.BTK BIR
NO47266/09 Alva VG.AK
NO36996/09 Kari Trestakk’s Frøya VG.AK
07016/07 Carillo Supergirl VG.CHK

Dato: 18. sept 2011  Sted: Sortland 
Arr: Sortland Hundeklubb  Dommer: Mona K. Selbach
SE23282/2010 Wolfmark So Far So Good Exc.AK 1.AKK CK
CERT 1.BHK BIM
NO36996/09 Kari Trestakk’s Frøya Exc.AK 3.AKK
SE23285/2010 Wolfmark She’s All That Exc.AK 1.AKK CK CERT
1.BTK BIR
NO47266/09 Alva Exc.AK 2.AKK
07016/07 Carillo Supergirl Exc.CHK 1.CHKK CK 2.BTK

Dato: 24. sept 2011  Sted: Bergen  Arr: Bergens Selskaps- og
Brukshundklubb  Dommer: Peter Harsanyi
KCAL04835202 Greentail Porthos Exc.JK 1.JKK

Nye utstillingsresultater
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OKTOBER
Dato: 1.okt 2011  Sted: Stavsøra v/Trondheim 
Arr: Norsk Polarhundklubb  Dommer: Arne Foss
SE53457/2010 Annemonens Husky’s Drive All Night VG.JK
27187/07 Frekkis av Vargevass Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BHK
BIM
28278/08 Arctic Ice Cammo av Ulveblikk G.AK
AKCWS35406001 Kristari’s Where Dreams Begin Atlib Exc.JK
1.JKK CK R.CERT 2.BTK
NO50073/10 Varga VG.JK
SE11923/2011 Heida G.JK
NO46240/10 Run Roy’s Black Magic Tanja VG.JK
NO42468/09 Nay-la-chee’s Tokpok Lilletusse Exc.AK 3.AKK
19652/07 Kira Exc.AK 4.AKK
NO42467/09 Nay-la-chee’s Tokpok Tella Exc.AK 2.AKK
22841/07 Isa av Vargevass Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK BIR
SE59432/2010 Arctic Howler’s Northern Light G.JK

Dato: 1.okt 2011  Sted: Letohallen, Eidsvoll
Arr: Norsk Dobermann Klub Dommer: Rita Reyniers
VDH/DCNH SH 15076 Hightower’s Freke Winter Spirit Exc.JK
1.JKK CK CERT 1.BHK BIR
SE62227/2010 Bedarra Enter Sandman Exc.JK 2.JKK

Dato: 8.okt 2011  Sted: Hamar  
Arr: Norsk Kennel Klub  Dommer: Petru Muntean
S47991/2007 Chiliway’s Never Compete With Me Exc.AK 1.AKK
CK CERT 1.BHK CACIB BIR
17525/07 Vikerkollen’s Mos Safran S.CHK

Dato: 22.okt 2011  Sted: Letohallen  
Arr: Norsk Miniatyrhund Klubb  Dommer: Seamus Oates
SE62227/2010 Bedarra Enter Sandman Exc.JK 1.JKK CK CERT
1.BHK BIR
NO36098/11 Betty av Nairebis VG.UK

Dato: 23.okt 2011  Sted: Letohallen  
Arr: Norsk Miniatyrhund Klubb  Dommer: Theo Leenen
SE62227/2010 Bedarra Enter Sandman Exc.JK 1.JKK CK CERT
1.BHK BIR
NO36098/11 Betty av Nairebis G.UK

NOVEMBER
Dato: 12.nov 2011  Sted: Orklahallen 
Arr.: Orkdal Hundeklubb  Dommer: Leif Lehmann Jørgensen
WS34310101 Kristari’s Chip And Dip Exc.UK 1.UKK
AKCWS35406001 Kristari’s Where Dreams Begin Atlib Exc.JK
1.JKK CK CERT 1.BTK BIR

Dato: 12.nov 2011  Sted: Kongsberghallen  
Arr: Kongsberg Hundeklubb  Dommer: Gunnar Nymann
VDH/DCNH SH 15076 Hightower’s Freke Winter Spirit Exc.JK
1.JKK CK CERT 1.BHK BIM
NO41695/09 Carillo Singa A Long Exc.AK 1.AKK CK CERT 1.BTK
BIR
NO59114/09 Run Roy’s Make My Day Sol VG.AK

F600......62 påmeldte, 10 m/reg polarhunder (16%).
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
44 ...Catherine Mathis-Fontaine .........Frankrike ......SH
45 ...Erik Martinez...............................Frankrike ......SH
52 ...Sigmund Alhaug..........................Norge ...........SH
.......Pascal Rebord ............................Sveits ...........SH
.......Hendrik Stachnau .......................Tyskland.......AM/GRL

F400......126 påmeldte, 14 m/reg polarhunder (11%).
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
65 ...Kari Solvang Hope......................Norge ...........SH
76 ...Terje Frode Bakke ......................Norge ...........SH
.......Guy Trannois ..............................Frankrike ......SH
.......Petter Osøren Hansen................Norge ...........SH
.......Marte Stensland Jørgensen .......Norge ...........SH
.......Isabelle Travadon .......................Frankrike ......SH
.......Sandrine Muffat-Meridol .............Frankrike ......SH

F150 Junior......14 påmeldte 3 m/reg polarh. (21%).
Snr..Navn ...........................................Land ............Rase
.......Gitte Bordvik Alhaug ...................Norge ...........SH
.......Erle Amalie Fuglesteg.................Norge ...........AM
.......Marit Ånes...................................Norge ...........GRL
SH er siberian husky, AM er alaskan malamute og GRL
er grønlandshund.

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......61 påmeldte, 2 m/reg polarhunder
Nr..Navn .............................................Land ............Rase
83 ...Sigmund Alhaug..........................Norge ..........SH
109 .Marius Moholdt ...........................Norge ...........SH

FL500......75 påmeldte, 3 m/reg polarhunder
Nr..Navn .............................................Land ............Rase
16 ...Johanne Sundby.........................Norge ...........SH
39 ...Kari Eldby ...................................Norge ...........SH
60 ...Yvonne Rinne .............................Norge ...........SH
63 ...Katerina Paleckova.....................Sverige.........SH

Begge oversiktene er ajourførte pr 16.12.2011.

Da det ikke gis noen opplysninger om rase i Finnmarks-
løpet kan det forekomme feil eller at noen er uteglemt. 
På et ekstraordinært årsmøte den 6. desember 2011 besluttet Alta trekkhundklubb å terminfeste Finnmarksløpet 2012.
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Alle hunder uansett raser og erfaring er velkommen (A, B og C klasser).

Distanser 8 km og 12 km.

Alle klasser fra snørekjøring til 8-spann.

Junior snørekjøring 1 og 2 hunder, pulk 1 og 2 og slede opp til 4-spann. 

Dersom interesse settes opp klasse for yngre junior snørekjøring 1 hund og slede

2-spann 5 km. Aldersgrense 12 til 14 år. 

Løpet blir etter NHF regler. Engangslisens kan kjøpes på stedet for kr. 50,-.

Junior gratis men må betale parkering. Øvrige kr. 200,- inkl. parkering.

Påmelding kan gjøres på stedet, oppfordrer til forhåndsregistrering på e-post:

larsfr@quattropower.no

Sekretariatet åpner kl. 08.00, og kjøremøte kl. 09.00. Første startende er kl. 10.00

Ved spørsmål kontakt:

Lars Fredrik Christensen 98646877 (NAMK)

Petter Ringerike 97152312 (NAMK)

Johnny Blingsdalen 90029092 (NSHK)

Line Løw 92821979 (NSHK) 

NAMK avd. Hedmark, Oslo, Akershus og NSHK inviterer til

Dørstokkmila 
på Hamar hundekjørerarena lørdag 14. januar 2012.
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Resultater fra 2010 og 2011

Alle resultater fra 2010 og 2011 er nå
registrert og premiering er utregnet i.h.h.t.
regler. En oppsummering er presentert i
dette nummer av Huskybladet (s 16 og 17)
der en matrise viser hvilket resultat den
enkelte kjører har oppnådd i de forskjellige
løpene man har deltatt i. Resultatene for
2010 ble presentert på samme måte i Hus-
kybladet i fjor høst, men det viste seg der at
reglene for å tildele 3. premie ikke var brukt
på riktig måte. Mange av dem som fikk til-
delt 3. premie har nå mistet denne og bare
fått ”Fullført” (ff).

Regelverket har ikke blitt endret siden det
første gang ble utgitt i 2010, slik at forde -
lingen av premier viser samme tendens i
2011 som i 2010, nemlig at det ser ut til å
være for enkelt å oppnå 1. premie, mens
ganske få oppnår 2. premie. Her er det
m.a.o. behov for justering av tidskravene.
Det kommer dessuten til å bli en utfordring
å følge opp hvem som oppnår 3. premie
slik som reglene nå er skrevet. Dette
kommer jeg tilbake til i slutten av denne
artikkelen.

Nytt Spannopplysningsskjema (SOS)

Jobben med å registrere alle resultatene er
svært omfattende, og har krevd innsats fra
4 personer denne høsten. Til sammen har
vi fylt ut mellom 4000 og 4500 celler i
regnearkene, pr. år. Det sier seg selv at vi
ikke kan gjøre dette manuelt. Manuell
behandling øker dessuten risikoen for feil.
Derfor har vi brukt sommeren til å lage et
SOS som automatisk regner ut premiering
og genererer lister som kan importeres inn
i systemet til NKK. 

Det nye SOS er trykket på side 15 i denne
utgaven av Huskybladet sammen med en
kort instruksjon om hvordan det skal bruk-
es. Utseendemessig har ikke skjemaet
endret seg vesentlig, og det er ikke gjort så
mange endringer m.h.t. informasjonen som
skal legges inn. Vi har stokket noe om på
rekkefølgen, men dere vil fort finne frem i
skjemaet likevel.

Den store endringen er nå at SOS forelig -
ger på EXCEL-format, og at alle SOS skal
sendes inn som en EXCEL-fil. Dermed
slipper vi som sitter og tar imot skjemaene
å sitte og punche alle dataene om igjen.
F.o.m. sesongen 2012 tar vi i prinsippet
ikke imot papirkopier, og vi tar ikke imot
SOS i andre formater. Vi vil gjøre unntak for
dem som ikke har EXCEL installert på sin
PC. Der har vi en løsning med et gratispro-
gram som kan lastes ned fra nettet. Vi skal
få laget en instruks om hvordan dette gjø -

res samtidig som det nye SOS gjøres til-
gjengelig på hjemmesiden vår.

Som dere skjønner, vi har dyttet alt arbei det
med å punche registreringsnummer og
navn på hunder o.s.v. over på dere som tar
prø ven. Formålet med dette er:

1. Vi skal få en mye hurtigere prosess av
SOS fra skjemaene mottas av prøve-
ansvarlig til resultatene foreligger på
nettet og i Huskybladet.

2. Vi fjerner et unødvendig ledd med
punching av data, og dermed reduse-
rer sjansen for at feil oppstår, som for
eksempel at et reg. nr. får et 1-tall iste-
denfor et 7-tall, noe som kan føre til at
en puddel får Trekkhundprøven.

Fordelen med det nye SOS er at en del av
de automatiske funksjonene også kommer
dere som tar prøven til gode. Dersom dere
selv legger inn egen tid, vinnertid, og even-
tuelt tid på 2., 3. og 4. plass, om påkrevd,
så får dere premieringen opp nederst i
arket før dere har sendt det inn. Da slipper
dere å vente på resultatet. Og for prøvean-
svarlig blir det kun å sjekke at tidene er kor-
rekte.

Det er dessuten meningen at dere skal
legge skjema for de forskjellige løpene
dere deltar i inn som egne ark i samme
EXCEL-fil, slik at alle løpene for en sesong
er samlet på ett sted. Oppe i høyre hjørne
av arket finner dere en grønn knapp. Når
man trykker på denne blir det laget en kopi
av det arket man står i. Alle hunder som er
lagt inn i det aktive arket vil bli tatt med over
i arket med kopien. Dermed har dere et
delvis ferdig utfylt SOS for neste løp dere
skal delta i.

Det vil bli lagt ut mer informasjon om
hvordan SOS fungerer. Dersom dere like-
vel ikke forstår hvordan dere skal bruke
det, så ta kontakt med ABU-komiteen.

Dere vil også merke at boksen for signatur
fra TD/dommer er fjernet. Dette er gjort
først og fremst fordi arkene nå skal sendes
inn elektronisk, men også fordi vi ikke helt
stoler på at vedkommende som signerer
faktisk har gjort en sjekk av hvilke hunder
som har fullført eller ei. Som en erstatning
for dette vil vi prøve å få reist litt mer rundt
på løp med en chip-skanner og gjøre stikk-
prøver. Vi ser derfor på hva det vil koste
klubben å investere i en skanner som har
mulighet til å lagre og overføre flere tusen
chip-nummer. Vi vet at disse brukes av
sauebønder.

En del av de praktiske tingene rundt
påmelding, betaling og innsending av SOS
skal bestemmes før jul, og da vil det bli lagt

ut informasjon om dette sammen med SOS
på hjemmesiden vår.

DogWeb

Formålet med Trekkhundprøvene er jo å få
samlet data om våre hunder og deres
bruksegenskaper i et sentralt arkiv, nemlig
DogWeb. Da raseklubbene tidlig i 2009 ble
kontaktet av Jakt- og bruksavdelingen hos
NKK, ble vi bedt om å lage et regelverk for
en trekkhundprøve som skulle generere
resultater som skulle legges inn i DogWeb
og gjøres tilgjengelig på samme nivå som
utstillingsresultater. Vi i raseklubbene tok
det da som en selvfølge at NKK hadde sine
systemer klare for å motta de data som vi
ønsket å presentere. Vi var derfor lydhør
når NKK gav oss et halvt år på å stable
reglene på beina. Vi jobbet hardt for å klare
dette, og var egentlig veldig fornøyde med
oss selv som på tvers av interessene til tre
forskjellige raseklubber, hadde klart å sy
sammen et ganske omfattende dokument.

Men der viste det seg at interessen fra NKK
stoppet. De hadde fått sitt dokument, og
var sikkert svært fornøyd med å kunne pre-
sentere dette for sitt styre. Etter at Regler
for Trekkhundprøver for Polare Raser ble
utgitt i Januar 2010 ble det taust fra NKK.
Vi fikk tilsendt rapporteringsskjema med
påminnelse om når vi skulle betale admi -
nistrasjonsgebyr til NKK. Men det fulgte
ikke med noen form for instruksjoner om
hvordan vi skulle melde inn våre prøvere-
sultater. Dermed ble alle innkomne SOS
liggende hjemme hos oss som var utpekte
til å være prøveansvarlige for de tre
raseklub bene.

Våren 2011 ble vi innkalt til et møte hos
NKK. Denne gangen var IT-avdelingen
deres med. På dette møtet kom det tydelig
frem at de ikke var samsnakket innad i
NKK. Jakt- og bruksavdelingen hadde
tydeligvis ikke hatt noen dialog med IT-
avdelingen i det de satte oss i raseklub -
bene i gang med å skrive regelverket, og
det var i alle fall ikke noe system klart for å
ta imot våre data. Vi fikk forklart at vi hadde
prøveresultater for 2010, og snart for 2011,
som ventet på å kunne registreres i
DogWeb. Vi fikk dessuten forklart at Trekk-
hundprøvene fungerer veldig forskjellig fra
alle typer jakthundprøver, og at vi genere -
rer adskillig flere prøveresultater enn det
man er vant til fra jakthundprøvene, og at
det dermed ikke er aktuelt for oss å legge
inn data manuelt, en hund om gangen. De
av oss som var tilstede fra raseklubbene
fikk alle inntrykk av at dette ble forstått av
NKK.

Nytt om Trekkhundprøvene
Av Ivar Hordnes
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For sesongen 2011/2012 er det utviklet et
nytt spannopplysningsskjema. Med dette
skjemaet har vi tenkt at kjørere selv fyller ut
opplysninger elektronisk etter hvert løp, og
sender dem så inn til ansvarlig for trekk-
hundprøvene. Skjemaet vil du etter hvert
finne på klubbens hjemmeside og på ning.

Når du åpner skjemaet kan det hende du
må trykke for å aktivere skjema for redige -
ring. Dette gjør du ved å trykke på dialog-
boksen som kommer opp, eller på den gule
linja øverst i vinduet. 

Hvordan fylle ut:
Del 1 - Opplysning om kjører og løp (fyl -
les ut av kjører):
Fyll ut opplysninger om kjører, løp, dato og
løpsreferanse fra NKK (se terminlista).

Del 2 - Opplysning om prøvetype (fylles
ut av kjø rer):
Fyll ut kjørestil, distanse (kjører du 2 x 50
km, så skriver du 100 km), og antall hun -

der. Velg deretter SH og klasse A eller C
avhengig av hvilken klasse du deltok i.

Del 3 - Opplysning om hundene som
deltok (fylles ut av kjører):
Fyll ut registreringsnummer i NKK eller
samarbeidende klubb (DKK, SKK, e.l). Fyll
ut hundens navn (slik det står på stam-
tavla!) og chipnummer med alle siffer. NB!
Det er viktig at disse opplysningene blir
fylt ut korrekt! Sett et kryss i kolonnen for
«ikke fullført» om hunden ikke fullførte.

Del 4 - Resultat (fylles ut av kjører):
Fyll ut vinnertid, egentid, plassering, antall
startende og antall fullførte samt eget start-
nummer.

Del 5 - Bedømmelse av prøven (fylles ut
av kjører og kontrolleres av raseklub -
ben):
Fyll ut tid for nr 2 (dersom det er 3 star -
tende eller flere). Fyll også ut tid for nr 3.
Hvis det er 15 startende eller flere, blir
denne tiden brukt for å beregne grunntid.

Fyll ut tid for nr 4. Er det 30 startende eller
flere, brukes denne tiden til å beregne
grunntid. Grunntid regnes så ut automatisk.
Max tid for 1. og 2. premie regnes ut auto-
matisk (Grunntid x tillatt % i.h.h.t regelver -
ket). Når det gjelder 3. premie, så deles
ikke den ut i sprint p.g.a. krav til tid, mens
det i MD kreves 3 x Fullført. LD krever 1 x
Fullført

Du er nå ferdig med utfyllinga, og kan
sende skjemaet til prøveansvarlig.

Skal du fylle ut flere løp, trykker du på den
grønne knappen som heter «kopier til nytt
ark». De hundene du har fylt ut vil da bli
kopiert til nytt ark, og dermed slipper du å
punsje alle hundene hver gang. Den røde
knappen skal kun brukes av raseklubben.

Utfyllende bruksanvisning vil bli lagt ut på
nett.

For ABU komiteen: Tone Beate Hansen

Nytt spannopplysningsskjema

Så til tross for et dårlig utgangspunkt, følte
vi at det var et positivt møte, og vi ble enig
med IT-avdelingen at de skulle følge oss
opp og lage et system der våre data i form
av en EXCEL-fil skulle kunne importeres
rett inn i DogWeb. Korrespondansen varte
en måneds tid, og så ble det stille. Vi
prøvde iherdig å komme videre med pro-
sjektet, men fikk ingen respons. I mellom-
tiden utviklet vi vårt nye SOS som skulle
sette opp alle prøveresultatene i rekker og
kolonner i et EXCEL-ark, slik som vi ble
enige om i møtet.

Det viste seg at IT-avdelingen hadde en del
personalutfordringer, og derfor ikke klarte å
følge oss opp. Jakt- og bruksavdelingen
har ikke ønsket å involvere seg, og har sagt
at de ikke vil ha noe møte med raseklub -
bene før vi har kommet i mål med prosjek -
tet vi har mot IT-avdelingen. Etter mye
press, og med en ny fungerende sjef hos
IT-avdelingen, fikk vi omsider til et nytt
møte. Dette ble avholdt hos NKK
01.12.2011, med tre personer tilstede fra
NSHK og en fra NAMK foruten to personer
fra IT-avdelingen til NKK. På dette møtet
fikk vi vite at EXCEL-tabeller var uaktuelt.
Det hadde vært mye problemer med å
importere EXCEL de siste årene, så NKK
ønsket nå å gå over til en web-basert løs-
ning. Dette er for så vidt noe som vi i rase-
klubbene er positiv til, men spørsmålet var
hva vi skulle gjøre med alle resultatene fra
2010 og 2011. Det NKK kunne tilby, var å
lage et midlertidig system der våre EXCEL-
data blir konvertert til HTML, og blir lagt ut
på www.nkk.no, men foreløpig ikke inn i
DogWeb.

Vel, som representanter for raseklubbene
kunne vi ikke annet enn å si at vi tok det vi
kunne få, men håpet på mer etter hvert.
NKK’s intensjoner er å oppgradere Dog -
Web iløpet av de neste årene til et mer
robust system der resultater fra alle typer
prøver, jakt, agility, trekkhundprøver o.s.v.
skal legges inn gjennom det samme web-
baserte grensesnittet. Tanken vår er at vi
må være frempå og prøve å påvirke NKK
slik at vi kan være med å utvikle dette sys-
temet i en retning som er formålstjenelig for
oss i de polare raseklubbene. Derfor har vi
valgt å være positive og samarbeidsvillige
til tross for at vi har god grunn til å være
skuf fet over den behandlingen vi har fått fra
NKK; først ber de oss skynde oss å skrive
regler, men når vi har disse klar, har de ikke
gjort sin del av jobben. Og det er vel spe -
sielt internkommunikasjonen i NKK som
skremmer oss, samt Jakt- og bruksavde -
lingens manglende vilje til å følge opp et
prosjekt som de har startet. Men, om ikke
annet, så føler vi at vi har en god dialog
med IT-avdelingen, og dette på sikt kan gi
resultater.

Regler for Trekkhundprøvene

Som nevnt tidligere, så ser vi en rekke
behov for justeringer av regelverket. Vi har
fått vite av NKK at dokumentet skal revide -
res hos NKK neste gang i januar 2013. Det
betyr at vi må leve med reglene ett år til.
Men det som er viktig, er at vi før
31.10.2012 har på plass alle endringer vi
ønsker i reglene våre. NKK vil sikkert ha
noen måneder på seg for å lese gjennom
og godkjenne. 

Nå har det seg dessuten slik at disse reg -
lene griper så dypt inn i vår kjerneaktivitet
som raseklubb, at alle endringer må god-
kjennes på generalforsamlingen. Derfor
må, i praksis, alle endringer som vi ønsker
å få innført i neste revisjon av reglene,
være styret i hende 5 uker før generalfor-
samlingen i slutten av mai.

Det er viktig at dere som brukere av Trekk-
hundprøvene, enten kommer med egne
konkrete endringsforslag, eller sender inn-
spill og meninger om dette til ABU-komi -
teen ved Kari Eldby. Hun er den som på
vegne av ABU-komiteen vil utforme end -
ringer i reglene som ABU-komiteen ønsker
å få innført. Det har bl.a. blitt diskutert
hvordan vi kan legge til rette regelverket for
dem som ønsker å ta Trekkhundprøvene
med færre enn 4 hunder. Selv ser jeg en
del svakheter med at vi har en premiering
som er basert på en relativ vurdering, altså
hvordan hundene presterer i forhold til de
andre som stiller opp, istedenfor en
absolutt vurdering som for eksempel en
gjennomsnittshastighet. Den relative vur -
deringen gjør at det er lett å få 1. premie,
spesielt dersom man stiller i klasse C eller
Nordic Breed. Jeg syns personlig at dette
blir feil, men nå uttaler jeg meg som et van-
lig medlem, og ikke på vegne av ABU-komi -
teen.

I alle fall, kom med innspill eller start å for-
berede forslag til generalforsamlingen. 
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Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og komi -
té ledere. Komité lederne kan sende andre medlemmer av sin
komi té til styremøtene.

A) Styret:

1. Styret velges for to år av gangen. To styre medlemmer er på valg
hvert år. Ved første gang ved loddtrekning. Styret leder klubbens
virk somhet mellom generalforsamlingene. Styret står som ansvar-
lig overfor Generalforsamlingen. Det skal føres protokoll over
styre   møtene. Referat fra styremøter skal sendes styrets medlem -
mer og komitémedlemmer. Stemmeberettigede medlemmer har
inn   synsrett til styrets protokoll.

2. Styret skal avholde generalforsamling. Generalforsamlingen
skal avholdes hvert år innen 31. mai. Generalforsamlingen skal
inn kalles av styret med minst fire ukers varsel. Møtedato skal dog
gjøres kjent med minst åtte ukers varsel slik at frister for forslag etc
kan overholdes og innkomne forslag/saker kan medtas i inn kal lin -
gen.

Med innkallingen skal følge:
• Dagsorden
• Årsberetninger 
• Regnskap med revisors beretning
• Forslag på kandidater
• Forslag eller saker som medlemmer eller styret ønsker 

fremmet

3. Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.

4. Koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale
NKK-regionen. Velge representanter som deltar på representant-
skapsmøter og lignende i Norsk Kennel Klub.

5. Utarbeide retningslinjer for komitéene.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst tre
andre styremedlemmer er tilstede. Styre sammenkalles når fun ge -
rende leder bestemmer eller når to av styremedlemmene krever
det. 

Ikke lovfestete men allikevel fungerende instrukser:
• Beslutninger som angår en komités ansvarsområde kan ikke

tref fes uten at komitéens leder er tilstede.
• Et enstemmig komitévedtak som ikke angår økonomiske

spørs mål, kan bare endres av styret med 2/3 flertall.
Beslutninger angående generelle økonomiske spørsmål,
eller uttellinger over kr. 500,-, kan bare fattes når kassereren
er tilstede, og med dennes stemme eller med 2/3 flertall.

• Styrevedtak fattes ellers med alminnelig flertall. Ved stemme-

likhet gjør lederens stemme utslaget.
• Har styrelederen forfall, trer nestlederen inn i dennes sted.

Har en komitéleder forfall i styret, trer inn et annet medlem
fra denne komitéen i dennes sted.

B) Lederen:

1. Lederen velges særskilt av generalforsamlingen for to år av
gan  gen. Lederen har det overordnede ansvar for styret. 

2. Lederen skal følge opp og sørge for:
• Sørge for at styret opererer i tråd med klubbens lover og

pålegg fra generalforsamlingen.
• Avholde styremøter med jevne mellomrom, eller når det er

nødvendig. Tid og sted avgjøres av lederen.
• Lederen skal følge opp komitéen slik at komitéene fungerer

tilfredsstillende. Lederen skal bistå de enkelte komitéer i de
tilfeller det er behov for det.

C) Sekretær:

Sekretæren i NSHK har ansvaret for:
• Skrive referater fra styremøtene.
• Sende referatet til alle styremedlemmene i etterkant slik at

det kan godkjennes på neste styremøte.
• Ajourføre styremøteprotokollen med godkjente referater.
• Motta og videreformidle samt arkivere klubbens post.
• Svare på telefonhenvendelser om rasen og klubben.
• Sende ut rase - og klubbinformasjon til interesserte.

D) Kasserer:

• Endre fullmakter for å kunne disponere post- og bankgiro-
konto.

• Føre regnskapet løpende hver måned. Inn og utbetalinger av
innsendte bilag.

• Regnskapet skal avsluttes pr. 31.12. Det skal godkjennes av
revisor og fremlegges på generalforsamlingen.

• Oppdatere medlemsregisteret med adresseendringer og nye
medlemmer. NKK sender ut giro fortløpende. Etter 1.9. er det
halv kontingent.

• Faktura skal sendes ut til de som har kennelannonser i
Huskybladet og på hjemmesiden. Hvis ikke kasserer har fått
inn penger tre måneder etter forfall på purring skal kennel-
annonsen slettes.

Revidert juni 2007 i henhold til det nye lovverket i NSHK.

Arbeidsinstruks for leder og styret.

Trekløveret Tingeling, Polar og Birk Foto: Birgit Bordvik Alhaug 
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Huskybladet er noe av det som binder medlemmene i Norsk
Siberian Husky Klubb sammen. Dette er uavhengig av hvor de
bor og hva slags aktiviteter de deltar på. Noen er mer aktive
enn andre. Noen kjører løp mens andre koser seg på tur med
hunden sin. Redaksjonskomiteen skal sørge for at fire numm-
er av Huskybladet blir produsert, trykket og utsendt til med-
lemmene av NSHK i året. Bladet kommer vinter, vår, sommer
og høst. Sideantall/trykkvalitet er et økonomisk spørsmål som
må legges opp etter tilgjengelige trykkeripriser/klubbens øko-
nomi samt innsendt materiale.

Redaktøren:
• Skal samle sammen og ha oversikt over stoffet og fordele

arbeidsoppgaver til de andre redaksjonsmedlemmene. Det
er en fordel (men ikke forutsetning) at redaktøren selv gjør
layouten på bladet, da dette gir best oversikt.

• Skal holde kontakten med redaksjonsmedlemmene pr mail
eller telefon, og innkalle til redaksjonsmøter på klubbens 
samlinger etter behov. 

• Skal sende lister over styremedlemmer til Svenska Polar-
hundklubben, Rasklubben för Siberian Husky for utveksling
av klubb-blader. Må oppdatere liste over de som skal motta
Huskybladet i Svenska Polarhundklubben.

• Skal kontakte alle i styret (inkl komitelederne) samt redak-
sjonsmedlemmene før fristens utløp og minne om/spørre hva
slags stoff som skal med i bladet.

Redaksjonen:
• Må bestå av personer som har tilgang til PC/Mac slik at

skrivearbeidet kan fordeles. Medlemmene må ha tilgang til
Internett. 

• Det er en fordel at flere i redaksjonen har god kunnskap om
SH/SH-miljøet og hundemiljøet generelt, men ikke et krav. 

• En i redaksjonen skal ha ansvaret for å arkivere tidligere
utgitte blader. Filer med gamle Huskyblad, stoff og bilder må
arkiveres ved å legges inn på DVD/minnepinne eller en flytt-
bar harddisk.

Annonser: 
• Det er en økonomisk fordel med mange annonser. En i redak-

sjonen må ha ansvaret for å lage annonser, og må ha pro-
gramvare til dette bruk.

• En i redaksjonen bør ha som oppgave å skaffe annonser.
• Annonseansvarlig sender liste til kasserer/redaktør over hvert

nummers annonsører.

Utsendelse:
• En person må ha ansvaret for utsendelse av Huskybladet,

enten en fra redaksjonen eller annen. Det vil si:
• Skrive ut navneetiketter fra medlemslista på

www.nkk.no/klubb i god tid før bladene er ferdige. 
Redaktøren gir ut brukernavn og passord.

• Hente bladene hos trykkeriet og sette på navneetiketter.
• Levere bladene på postkontoret.
• Ved bytte av postkontor, må det overføres en fullmakt til det

nye postkontoret, dette kan ta tid.
• Evt. innstiftninger i bladet skjer av utsendelsesansvarlig.

Tilgang på stoff:
• Er varierende, men stort sett god.
• Redaksjonen skaffer til veie artikler/stoff ved egenproduksjon.
• Noen fra redaksjonen dekker klubbens arrangementer eller 

delegerer oppgaven.
• Medlemmene i redaksjonen må oppfordrer styret, komiteene

og klubbens medlemmer til å produsere og sende inn stoff av
interesse.

• Kan arrangere fotokonkurranse/tegnekonkurranse for å få
flere til å sende inn foto/tegninger. 

• Fordel med noen kreative hjerner i redaksjonen.
• Lokallagene oppfordres til å sende inn stoff.
• Annonser sendes til Huskybladet pr mail, som pdf, jpg eller i

annet format.

Bilder:
• Mange bilder gjør bladet mer lesevennlig. 
• Bilder med høy oppløsning fra digitalkamera blir lettest å

bearbeide og gir best resultat på trykk.
• Bilder fra hjemmesider på Internett blir pr i dag stort sett dår-

lige da de har for dårlig oppløsning/har for få piksler. Original-
bilder må innhentes.

Tekniske sider:
Huskybladet lages i dag i et ombrekkerprogram, f eks QuarkX-
Press eller Indesign. Bladet konverteres til Pdf i Acrobat Profes-
sional. Denne Pdf-filen kan lages både i Mac og PC. Pdf-filen prin -
tes ut og kontrolleres før den sendes til en FTP-server hos tryk -
keriet. Trykkeriet er for tiden Arkan Kopi & Digitaltrykk. Avtaler med
trykkeri overleveres ny redaktør.

Ellers:
En av redaktørens oppgaver er å sende lederne av komiteene
samt redaksjonsmedlemmene en påminnelse om deadline i god
tid. Ansvarlige i styret bør spesielt passe på eksisterende frist for
utsendelse av innkallelse til Generalforsamling, som skal være
medlemmene i hende fire uker før møtet. Dato for Generalforsam -
lingen skal gjøres kjent for medlemmene senest åtte uker før
møtet. Redaktøren skal skrive årsberetning som skal trykkes i
Huskybladet etter de gjeldende tidsfrister. Går redaktøren av ved
Generalforsamlingen, skal rapport over hva som har skjedd i peri-
oden/året overleveres til ny redaktør av komiteen.

Alle medlemmene i komiteen skal ha denne arbeidsinstruksen.

Revidert november 2011.

Arbeidsinstruks for redaksjonskomiteen.

Redaktøren i arbeid med Huskybladet nr 1-2009
Foto: Viggo Jørgensen
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Arbeidsinstruks for avls-, bruks- og utstillingskomiteen. (ABU-komiteen)
Avls-, bruks- og utstillingskomiteen har som særskilt opp-
gave å fremme godt avlsarbeid og arbeide for å bevare rasen
Siberian husky ut fra rasestandard og bruksegenskaper.
Komiteen skal behandle spørsmål om avl og formidle valper
og voksne hunder. ABU-komiteen har ansvaret for bruks-
meritteringen/sledehundtesten. Videre er komiteen represen -
tert med en eller flere utstillingssekretærer som forestår
klubbens spesialutstilling. De fleste oppgaver styres/delege -
res av komiteen internt. Årsberetning skal skrives av komi -
teens leder og trykkes i Huskybladet til fastsatte frist før gene -
ralforsamlingen.

1) Avlsarbeidet

Formidling av valper/voksne hunder:
ABU-komiteen skal drive formidling av parringer/valpekull. 
Valpeformidler velges innen komiteen. Vedkommende svarer på
mailer/telefoner om rasen/valper, informerer om rasens bruksom-
råder og hva som er viktig å legge vekt på ved valg av valp og for-
midler kull som er innmeldt. Valpeformidler skal forholde seg nøyt -
ral og ikke anbefale noen kull fremfor andre.
Praksis for innmelding av parringer/valpekull skal kun skje på fast-
satte skjema. Skjemaer som ikke opplyser om registreringsnum -
mer på foreldrene skal ikke formidles videre før det foreligger
skriftlig. Originalskjemaene oppbevares i komiteens perm for
dette. Kopi sendes Huskybladet og hjemmesiden. 
Voksne hunder: ABU-komiteen skal stille kvalitetskrav til formid -
ling av voksne hunder. Det vil si at denne tjenesten er bare for
medlemmer av NSHK, og man må gi fulle opplysninger om hun -
den. Hunden må være registrert i NKKs register, ID-merket med
chip/øretatovering og vaksinert. Hundens registreringsnummer og
navn på foreldre skal opplyses om i annonsen. Resultater fra løp
og utstilling bør foreligge. Det skal også opplyses om hvorfor den
skal selges. Aggressive hunder skal ikke videreformidles.

Helse:
Komiteen skal følge med på utviklingen av rasens helse, gjerne i
samarbeid med raseklubber i andre land og ta opp eventuelle
prob lemer som måtte dukke opp med tanke på forebyggende tiltak
og informasjon

Dommerkonferanse:
Det er komiteens oppgave å forestå dommerkonferanse om rasen,
i samarbeide med Norsk Kennel Klubb og Dommerforeningen.
Dommerkonferanse bør avholdes hvert tredje år. Dommerfore-
spørsler for SH skal behandles i komiteen, samt legges frem for
styret til uttalelse.
Utarbeide dommerkompendium.

Huskybladet:
Man skal til hvert nummer av bladet ta opp aktuelle saker som er
av interesse for SH-eiere innen avl, bruksmerittering, utstilling.
Med jevne mellomrom skal diverse skjemaer komiteen har ansva -
ret for trykkes.

2) Utstillingsarbeidet
Spesialutstillingen:
Komiteen står for å arrangere valpeutstilling og spesialutstilling i
løpet av året. Minst ett år i forveien må man bestemme tid, sted
og dommer for NSHKs spesialutstilling. For å avholde Spesial ut -
stil lingen må man søke NKK på oppgitt skjema før fristen 1. feb-
ruar året før utstillingen skal holdes. For valpeutstillingen trenger
man ikke å søke og står således mer fritt.

Når tillatelsen fra NKK er i orden og komiteen har mottatt papirene
er det en rekke ting som skal gjøres:

1) Man må skaffe autorisert ringsekretær (se ringsekretærliste på
NKK sine hjemmesider).

2) Man skal informere fylkesveterinæren i det området man skal
ha utstillingen samt sende kopi til distriktsveterinæren.

3) Man skal informere lensmannen.
4) Skriver og sekretariatpersonell skal skaffes.
5) Innbydelse til utstillingen skal sendes Huskybladet i god tid,

evt. Hundesport.
6) Man skal bestille premier/ rosetter/ sløyfer.

Premier bestilles fra Magnor (har vår logo). Rosetter bestilles
fra Paghanini (har vår logo).
Kritikkskjemaer bestilles fra NKK.

Premiering:
BIR – glass med stett og lokk
BIM – glass med stett uten lokk
CERT – seidel
CK, HP – høye glass
Dommer, ringsekretær og skriver skal ha en oppmerksomhet.
7) Katalog skal lages og trykkes, dette foregår nå elektronisk via

NKKs Dogweb. Om man vil ha hjelp av NKK til trykking av kata-
log eller motta påmeldte på wordfil må dette avtales i god tid.
Egen instruks for dette kommer.

8) Det skal sendes oversikt til de påmeldte hundene ca. 1 uke før
utstillingsdato.

9) Det skal arrangeres ”barn og hund” konkurranse på spesialut-
stillingen med premier til alle deltakere.

10)Dommeren skal ha brev før utstillingen med antall påmeldte i
hver klasse samt praktisk info.

Når ut utstillingen er avsluttet skal man gjøre opp regning med
dommer, ringsekretær etc umiddelbart. Som regel på stedet.
Deretter skal oppgjørsskjema/regnskap sendes NKK innen tre
uker etter utstillingen. Kritikkskjemaene skal trykkes i Huskybladet.
BIR-vinner får beholde ”hunden” fram til neste spesialutstilling.
Vinneren må kvittere for å ha fått den. BIR-vinner skal ha diplom
Man skal levere kasserer regnskap etter hvert arrangement.

Henvendelser fra andre hundeklubber/raseklubber:
Når dato for egen utstilling er klar, kan man behandle søknadene
fra andre klubber om å ha med SH på deres utstillinger. Her må
man passe på å ikke kollidere/ødelegge for egen utstilling. 

Utstillingsresultater og nye registreringer:
Dette skal trykkes i Huskybladet. En i komiteen har ansvaret for
dette.

3) Trekkhundprøver
Komiteen har ansvar for å administrasjon og utvikling av trekk-
hundprøven for Siberian Husky. Regelverk finnes på www.nkk.no
-> medlemsservice -> regler og retniningslinjer.

Regelverket vil bli revidert neste gang i januar 2013.

Administrasjon av Trekkhundprøven innebærer å ta imot prøve -
resultater fra medlemmene, kontrollere disse og legge resultatene
inn på tilgjengelige systemer hos NKK (DogWeb Arra når dette er
klart), samt rapportere til Jakt- og bruksavdelingen hos NKK via
egne rapporteringsskjema. Rapportering inkluderer også betaling
av administrasjonsgebyr, d.v.s. 10 % av deltakeravgiften for hver
prøve hvert spann har deltatt på.

Alle medlemmene i komiteen skal ha denne arbeidsinstruksen.

Revidert desember 2011
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Arbeidsinstruks for sportskomiteen.
 Sportskomiteen har som oppgave å lede klubbens idrettslige
ak tiviteter på samlinger og lignende. Sportskomiteen skal ha
som mål å gi orientering og opplæring om Siberian huskyens
sportslige kvaliteter til rekrutter/juniorer, turkjørere og
konkurransekjø rere. Sportskomiteen skal være med på å
fremme interessen for Siberian husky som trekkhund, og
bidra til at rasens trekkhund egenskaper ivaretas gjennom
hundekjøring.
Arbeidsinstruks for sportskomiteen.

1) Huskybladet:
Ta opp aktuelle emner til hvert nummer av Huskybladet. Termin-
liste, info om konkurranser, resultatlister.

2) Høstsamling:
• I samråd med styret, finne egnet sted.

- • Lage innbydelse som sendes Huskybladet i god tid før 
samlingen.

• Arrangere vognløp.
Vognløpet skal i tillegg til vognklassene også inneholde 
klasser som snøreløping og sykkel en- og tospann hvis 
interesse for det.
Dele ut diplom til deltakerne i forbindelse med festmiddag.

3) Vintersamling:
• I samråd med styret, finne egnet sted. Husk å avtale redu-

serte priser for hytter, hvis mulig.
• Innkjøp og klargjøring av premier. Premier bestilles fra Mag-

nor glassverk AS. De har vår logo. Det skal være 1/3 premi-
ering. Deltakerpremier til alle. Ansvar for å skaffe deltake-
premier. Ha oversikt over og sørge for å få tilsendt vandre-
premier før samlingen. Vandrepremier skal kvitteres for når 
de deles ut.

• Lage innbydelse som sendes Huskybladet i god tid før sam-
lingen. Sørge for relevant løpsinformasjon og ta imot løps-
påmelding.

• Varsle distriktsveterinær, lensmann og hjelpekorps i det 
området løpene avvikles.

• Ha løypebesiktelse og legge til rette spor/traseer. Allerede 
ved juletider bør det avtales med løypekjører om hvordan 
lage en best mulig såle for løpstraseene. Preppingen av 
løyper bør starte i god tid før samlingen. Løpstraseene skal 
merkes etter internasjonal løypemerking.

• Avholde kjøremøte.
• Sørge for den praktiske gjennomføringen av løpsopplegget. 

Ordne resultatlister under samlingen og sende disse til 
Huskybladet og hjemmesiden umiddelbart etter samlingen.

• Stå for premiering og diplomer etter løpene. F. eks i forbin-
delse med festmiddagen.

• Samle inn utstyr og merking etter løpsavvikling.

4) Generelle arbeidsoppgaver:
• Foreta vareopptelling av varebeholdning pr. 1. januar hvert 

år. Denne leveres kasserer.
• Levere alle bilag for utarbeidelse av regnskap, til kasserer 

etter hvert arrangement.
Sportskomiteens leder skriver årsberetning som leveres 
Huskybladet innenfor den gjeldende tidsfrist.

• I samarbeid med Arr.komité finne en aktuell foredragsholder 
til samlingene.

Alle medlemmene i komiteen skal ha denne arbeidsinstruksen.

Revidert desember 2011.

Arrangementskomiteens oppgaver skal være med på å frem -
me interessen for Siberian Husky som trekkhund, og bidra til
at rasens trekkhundegenskaper ivaretas gjennom hundekjø -
ring. Samlingene skal være arenaer hvor opplæring, trening
og hygge står i fokus. Arrangementskomiteen har som sær -
skilt oppgave å gjøre Norsk Siberian Husky Klubbs (NSHK)
arrangementer så hyggelige og inkluderende som mulig. Det
er spesielt viktig å sørge for at nye medlemmer blir vel
mottatt. Arrangementene gjennomføres i nært samarbeid med
de andre komiteene og resten av styret.

Arrangementer:
• Klubben har fire faste arrangementer i løpet av året er: 

Vintersamling, Spesialutstilling/Generalforsamling, Høst-
samling og Høstsamling på snø.

• Kjøpe inn de varer som trengs til arrangementene, som
pølser, kaffe, kake, loddbøker, gevinster osv.

• Gjennomføre loddsalg og loddtrekning på de arrangemen-
tene hvor det er aktuelt.

• Selge pølser, kaffe, NSHK-effekter og lignende under de for-
skjellige arrangementer.

• Finne foredragsholder til samlingene, i samarbeid med styret
og de andre komiteene.

Messer:
• Opprette og holde kontakt med arrangør av messer og andre

arrangementer hvor det måtte være ønskelig for NSHK å
delta. Melde på NSHK på aktuelle messer/arrangement.

• Stå ansvarlig for gjennomføring av aktuelle messer.
• Samarbeide med andre komiteer når det gjelder bidrag til 

messer.
• Hente inn aktuelle folk til å hjelpe til på messer.
• Ordne det som trengs når det gjelder utseende av stand og 

utstyr som passer inn på de forskjellige messer.

NSHK effekter:
• Sende klubbeffekter til de som måtte ønske å kjøpe.
• Holde telling med effekter ut/inn.
• Samarbeid med styret og kasserer om innkjøp av nye 

effekter.
• Foreta vareopptelling av varebeholdning pr. 1/1 hvert år, som

leveres kasserer.

Det skal leveres regnskap til kasserer etter hvert arrangement.
Leder av komiteen har ansvar for å skrive en årsberetning som
leveres Huskybladet innen gjeldende frist.

Alle medlemmene i komiteen skal ha denne arbeidsinstruksen.

Revidert desember 2011.

Arbeidsinstruks for arrangementskomiteen.
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Lover for Norsk Siberian Husky Klubb. 
Vedtatt på generalforsamlingen den 20.5.2006. 
Godkjent av Norsk Kennel Klub den……………….
Sist endret av generalforsamlingen den 31.5.2009.

KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 

§ 1 Navn 
Klubbens navn er Norsk Siberian Husky Klubb. 
Her forkortet til NSHK. 

§ 2 Tilknytning
NSHK er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK). 
og omfatter rasen Siberian Husky. Klubben har sete og verne-
ting i Oslo. 

§ 3 Formål
Klubbens formål er å 
a) Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet. 
b) Fremme mulighetene for aktivitet med hund. 
c) Fremme utviklingen av rasen Siberian Husky.
d) Arbeide for å bevare rasen Siberian Husky ut fra bruksegen-

skaper og rasestandard.
e) Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne 

og sosialt tilpassede individer. 
f) Ivareta medlemmenes kynologiske interesser. 
h) Fremme interessen for registrerte Siberian Husky som 

trekkhund, og bidra til at rasens trekkhundegenskaper og 
gemytt ivaretas og forbedres ved avl, import, trekkhund-
prøver, hundekjørerkonkurranser og utstillingsvirksomhet.

i) For å gjennomføre dette kan klubben også innlede forplik-
tende samarbeid med andre organisasjoner. Slikt samarbeid,
og betingelsene for det, må godkjennes av NKK.

KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP 

§ 4 Medlemskap 
Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan
nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade
klubben og/eller hundesaken.

§ 5 Medlemskontingent
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen etter forslag 
fra styret. 
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. Styret
kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for 
mer enn ett år. 

§ 6 Medlemsplikter 
Medlemmene er forpliktet til å følge klubbens lover, regler og 
retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på
en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes. 
Medlemskontingenten skal være klubben i hende i rett tid. 
Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke 
har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, 
kan ikke påberope seg rettigheter i klubben. 

§ 7 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved: 
a) Skriftlig utmeldelse 
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av mang- 

lende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til 
klubben 

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontin -
gent til NKK 

d) Vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens
styre. 

e) Vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av
NKKs Disiplinærkomité 

f) Vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomité. 
Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber. 

§ 8 Disiplinære reaksjoner
Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs 
disiplinær komité kan ikke opptas som medlem igjen i noen 
klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette. 

Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for 
begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller 
ikke begrenset tid. Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall
av fulltallig styre. Personer som er nektet opptakelse eller 
strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appell-
utvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at beslutnin -
gen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære
at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappel - 
label. Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, 
tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bin-
dende. 

§ 9 Æresmedlem
Styret kan på generalforsamlingen foreslå særlig fortjente 
medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 
kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer 
betaler ikke kontingent til klubben. Styret kan påskjønne per-
soner som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt-
sak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn. 

KAPITTEL 3 - ORGANISASJON

§ 10 Klubbens organer 
a) Generalforsamlingen
b) Ekstraordinær generalforsamling 
c) Styre 
d) Valgkomité 
e) Komiteene
f) Redaktør

§ 11 Årsmøte 

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen 31. 
mai og innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Innkalling
til generalforsamling settes i Huskyblad nr 2 samme år som 
generalforsamlingen avholdes. Møtedato skal dog gjøres kjent
for klubbens medlemmer med minst 8 ukers varsel slik at fris- 
ter for forslag og valg kan overholdes. Møtedato og frister gjø-
res kjent i Huskyblad nr 1 samme år som generalforsamlingen
avholdes. Innkomne saker/forslag og kandidater til valg vil bli 
publisert på NSHKs offisielle hjemmeside 4 uker før general-
forsamlingen. Medlemmer uten internettilgang kan be om å få
saksdokumentene tilsendt pr post.

Med innkallelsen skal følge: 
• Dagsorden 
• Undertegnet Årsberetning 
• Undertegnet regnskap med revisors beretning 
• Forslag til kandidater til valgene. 

Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/post-

Lover for Norsk Siberian Husky Klubb
Felles for forbund og klubber med raseansvar, med og uten avdelinger (heretter kalt raseklubb), samt geografisk lokaliserte
hundeklubber (heretter kalt lokale hundeklubb). 
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stemplet senest 5 uker før møtedato.
• Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker 

fremmet. 
Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemp-
let senest 5 uker før møtedato. 
Leder velges av generalforsamlingen ved særskilt valg for 
2 år. 
Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen. 
2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrek-
ning. 
Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. 

Møte- og stemmerett i generalforsamlingen har:
Alle med gyldig medlemskap. Gyldig medlemskap har æres-
medlemmer, og personer som har betalt kontingenten for det
år generalforsamlingen avholdes. Det kan kun stemmes ved 
personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhånds-
stemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal 
være styret i hende senest en uke før generalforsamlingen. 
Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene 
skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. 
Møte- og stemmerett har alle medlemmer av klubben som har
betalt kontingent for det år generalforsamlingen avholdes. Ved
valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandi-
dater kan skriftlig avstemning ikke kreves. 

§ 12 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret eller 
minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles 
med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de 
saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag
kan behandles. For møte- og stemmerett gjelder samme reg-
ler som ved ordinær generalforsamling.

§ 13 Årsmøtet behandler
Valg av møteleder, 2 referenter og 2 medlemmer til tellekorps. 
• Årsberetninger fra styret og komitélederne. 
• Regnskap med revisors beretning. 
• Budsjett for neste år. 
• Planer for drift og aktivitet neste år. 
Valg av:
• Leder. 
• Nestleder, sekretær, kasserer. 
• Komitéledere og medlemmer.
• Valg av revisor med vararevisor. 
• Eventuelt honorar til revisor. 
• Valg av valgkomité. 
• Andre saker som står oppført på dagsorden. 

§ 14 Tillitsverv
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om 
dyrevern” (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til 
tillitsverv i klubben. 

§ 15 Styret
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og komité-
lederne som alle velges på generalforsamlingen. 
Styret har ansvar for å: 
a) Lede klubben mellom generalforsamlingene. 
b) Avholde generalforsamling. 
c) Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen (§ 3 h). 
d) Gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen. 
e) Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via 

den lokale NKK-region. 
f) Oppnevne komiteer og representanter for klubben. 
g) Utarbeide retningslinjer for komiteene. 
h) Redaktøren er fristilt fra styret og svarer til generalforsam-

lingen når det gjelder Huskybladet. 
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3
andre styremedlemmer er tilstede. Styret sammenkalles når 

fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene
krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene. 

§ 16 Valgkomité
Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Valgkomiteen velger 
leder innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv 
fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes.

§ 17 Avdelingene
Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. 
Klubbens medlemmer er tilsluttet den avdelingen som omfat-
ter medlemmets bostedsadresse om slike avdelinger oppret-
tes. Bare avdelingens medlemmer som har betalt skyldig kon-
tingent og er bosatt i vedkommende avdelingsdistrikt kan delta
med stemmerett eller være valgbare ved avdelingens årsmøte.
Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelings-
møter, dog uten stemmerett. 

KAPITTEL 4 - REVISOR

§ 18 Revisor
Generalforsamlingen velger hvert år revisor og vararevisor. 
Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til general-
forsamlingen. Både revisor og vararevisor bør være registrerte
revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i 
regnskapsførsel. 

KAPITTEL 5 - DIVERSE BESTEMMELSER

§ 19 Lovendring
Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling og 
må vedtas med minst 2/3 flertall. 
Lovene og endringer av disse må godkjennes av NKK før de er
gyldige. 

§ 20 Stemmetall
Det kreves kvalifisert flertall for valg av: 
Æresmedlem, lovendring og oppløsning. 
Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall. 

§ 21 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinær
generalforsamling. Beslutningen må stadfestes på ekstraordi-
 nær generalforsamling med minst 3/4 flertall. Ved oppløsning 
tilfaller klubbens midler NKK for av denne å anvendes til å 
fremme av de under paragraf 2 nevnte formål. 

Definisjoner:
Absolutt flertall: Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer 
er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. 
Kvalifisert flertall: Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 
flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er 
gyldige stemmer. 
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1) Nattlig støy
For å begrense nattlig støy skal alle hunder legges i bil eller
hundekasse mellom kl 23.00 og kl 07.00. Det fin nes dog et unn-
tak: Hunder som skal delta på vintersamlingens løp kan luftes
tidligere enn 07.00, men vis hensyn!

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

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

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

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

Retningslinjer for hundehold på Norsk Siberian Husky Klubbs samlinger

Påmeldingsfrist og betalingsfrist: 18. februar
(påmelding og betaling rekruttløpet kan gjøres direkte

torsdag/fredag på Grimsbu)

Påmelding sendes til: 
Sportskomiteen v/Johnny Blingsdalen, e-post:

johnny@atlant-entreprenor.no, tlf 900 29 092

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

Kontonummer: 0530 2347060. 

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

(Se medlemskort eller bakside siste Huskyblad.)

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

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

 kr 100,-/150,- i tillegg. 

• Utenlandske deltakere betaler startkontingenten kon-

tant i norske kroner til NSHK under kjørermøtet på

Grimsbu Turistsenter.

• Ta med kvittering, vaksinasjonspapirer og registre -

ringspapirer på kjørermøtet. 

• Kun registrerte Siberian Huskies får stille til start

(gjel der ikke Rekruttløpet). 

• Alle kjørere skal følge kjørereglementet. Dette gjel -

der for alle løp på vintersamlingen. 

• Husk obligatorisk utstyr til Huskyløpet (50 km). 

• Arrangøren forbeholder seg retten til å endre

og/eller annullere distanser ved for lav deltagelse

eller grunnet andre forhold.

• Alle deltakere under 16 år må ha skriftlig erklæring

fra foresatte ved påmelding.

• Alle løpene på vintersamlingen (ikke rekruttløpene

og snørekjøring) gjel der som trekkhundprøver ihht.

NKK’s reglement for trekkhundprøver for polare

raser. Spannopplysningsskjema kan lastes ned fra

vår hjemmeside, og er kjørers eget ansvar.

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

Rekruttløpet:
Rekruttløpet er ikke en del av vårt offisielle arrangement

og vi ønsker at det skal være åpent for alle raser og blan -

dingshunder. Det vil ikke bli premiert utover deltaker -

premier. For at det også skal være åpent for ungdom må

foreldrene (gjelder under 16 år) skrive under en erklæ -

ring hvor de står ansvarlig for ungdommens sikkerhet.

Sportskomiteen mener det er foreldrene som best kjen -

ner sine barns ferdigheter og begrensninger, men vil

gripe inn dersom vi føler at noen stiller med et spann

som hun/han ikke klarer å håndtere.

Løypetekniske spørsmål kan rettes til:

Ivar Hordnes (løypesjef)  924 31 379

Andre henvendelser stilles:

Johnny Blingsdalen (arrangementsleder)  900 29 092

Grimsbu Turistsenter (www.grimsbu.no)
Grimsbu Turistsenter ligger langs RV 29, 30 km fra Alv-

dal i Østerdalen, og 40 km fra Hjerkinn for dem som

velger Gudbrandsdalen.

Bestilling på tlf 62 49 35 29. 

Grimsbu Turistsenter har rundt 100 sengeplasser. Det er

viktig at vi får fylt opp så mange senger som mulig, slik

at dere som har en ledig seng eller to i hytta melder fra

om dette til vertskapet på Grimsbu. Når alle hytter og

rom er fulle, kan det settes opp sovesal og/eller lavvoer.

Boalternativer
Det finnes flere boalternativer i og rundt Grimsbu. Sjekk

www.folldalsportalen.no

Velkommen på samling!
Sportskomiteen NSHK
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30 oktober arrangerte Norsk Siberian
Husky klubb lokallag Oslo/Akershus og
Norsk Alaskan Malamute Klubb avd
Oslo/Akershus barmarksløp på Mangen i
Akershus. Dette var andre gang løpet ble
arrangert, og i år som i fjor kan man si at
det var et vellykket arrangement.

Til sammen stod 30 deltager på startlis -
ten, alt fra en-spann sykkel til åttespann
vogn. Både malamuter, siberians og
alaskan huskies deltok. Løpet er 6,6 km
langt, hvor man kjører mye oppover frem til
snuplassen halvveis i løpet, og dermed
mye nedover tilbake til start-/mål-området.
Raskeste tid hadde Viggo Jørgensen med
sitt firespann SH. 

Halloweenløpet er et trivelig arrange-
ment. Så trivelig at man nesten ikke har tid
til å kjøre løpet… Hehe. Det var ordnet med
deltagerpremier til alle, og gratis pølser og
(fantastisk gode) kaker til alle. Takk til alle
som bidro til at løpet ble så trivelig, både av
arrangører, kakebakere, og deltagere. Det
er også ekstra trivelig med arrangementer
på tvers av raseklubbene.

Jeg håper at dette samarbeidsløpet mel -
lom NAMK og NSHK blir en tradisjon
fremover. Det snakkes også om å få til noe
på snø i januar - følg med i Huskybladet, på
Ning og hjemmesiden. (Se annonse for

Dørstokkmila på side 12, red. anm.)

Av Tone Beate Hansen

Halloweenløpet 2011Halloweenløpet 2011

Et yrende liv av folk og hunder på parkeringen ved Kvisla.
Legg merke til den varme grillen med god servering av pølser, kaffe og kaker.

Foto: Viggo Jørgensen

Flere huskykenneler har i 2011 øket sitt medlemstall. Av en eller annen grunn er det født bare guttevalper.

Vi gratulerer:
Anders og Pricilla: en gutt i oktober
Ingeborg Buseth og Marius: en gutt for ca 6 mnd siden
Lars og Camilla: en gutt i oktober
Geir Borgen og Anne: en gutt i november
Marcel og samboer Ingrid venter barn om ikke lenge

Kan det ha vært kaldt på samlinger, kanskje?

Johanne Sundby, professor i fruktbarhet, blant annet...

Fra notoriske pålitelige kilder har Huskybladet fått tilsendt følgende:
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Halloweenløpet 2011 30. okt. Norsk Siberian Husky Klubb
Norsk Alaskan Malamute Klubb

Tidtakingsteamet 01.11.2011 09:01
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Jeg er ikke av de som kjører timer og
mil i jakten på snø, til det er jeg for
bedagelig  anlagt  og  med  bedagelig -
he ten følger et lavt ambisjonsnivå.
Uansett hadde jeg sett frem til årets
Syningensamling og som alle andre
påmeldte fulgt snøutviklingen, eller
mangel på sådan… via Ning og Face-
book og mail og you name it! 

Det har alltid vært sånn med Synin -
gen, blir det nok snø eller blir det ei,
men snøen har ALLTID kommet og folk
har ”glugget” og kost seg og kjørt slede
over frosne myrer med noen fattige
centimeter med snø. Denne høs -

ten/førjulstiden har vært spesielt snø-
fattig, eller det har rett og slett ikke
snødd, det har vært regn og is og regn
og is og de lengst sør har vel hatt
septemberforhold hele veien. 

Tore har rapportert til siste sekund,
først om forhold som type: Ja jeg kjører
slede på noe som ligner snø og ja bare
litt til nå så blir det bra til helgen. Så
kom meldingen på Facebook onsdag:
Mildværet har hærjet og Syningen ser
ut som et katastrofeområde!! 

Så kom mailen fra Stine i arrange-
mentkomiteen: Hei alle sammen, i

samråd med Johnny og Tore, har vi

dessverre kommet frem til at årets tur til

Syningen må avlyses. Veiene opp er

belagt med is, og det er ikke kommet

nok snø ennå til at det er verdt turen

oppover (og kostnadene for hver enk-

elt/klubben).

Det var det! Jeg senker tempo og
gjør klar ATV`n med kjettinger,
gjørmete seler og møkkete bikkjer og
ønsker alle fortsatt god ”vinter” og vi
sees på Grimsbu i februar!

PS! Yr melder snø til helgen…tror
jeg!

Det var det året det var så glatt… på Syningen
- en kort situasjonsrapport om ”høstsamling på snø” som aldri ble noe av
Tekst og foto: Anne-Katrine Kroken

Foo på glattisen

Syningen 2010
Foto: Oda Ingstad
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Informasjon fra lokallaget for Hamar og Omland
Onsdag 7. desember var

lokal laget samlet til den årlige
julegløggen hjemme hos fami -
lien Alhaug i utkanten av Hamar.

Det var stort oppmøte og det
gikk med mange liter rykende
varm drikke fra store kje ler og
termoser. Trivelig før julssamling
med andre ord.

Her er ungdommen samlet, og
de er Karianne Kurud, Torunn
Fjellhaug, Anette Solhaug, 
Kristian Sæther, Mia Kristiansen
og Andrine Alhaug.

Bildet til venstre, f.v.: Sigmund Alhaug, Anne Bi
Hoffsten, Astri Hoffsten, Anne Guri Moum og Rita
Karppinen.

Jeg vil ønske alle et riktig godt nytt år
og vil benytte anledningen til å takke for
flott oppmøte på samlingene denne
høsten. Spesielt ble det mange på jule -
gløggen, det var artig. 

Håper dere får en fin vinter med hun -
dene deres, så møtes vi igjen til sosialt
samvær til våren.

Hilsen Birgit

F.v.: Rita Karppinen, Tora Kleven, Viggo Jørgensen, Silje Saugnes, Ole-André
Bjørsland, Torgeir Volden og Tom Erik Fjellhaug.

Bak f.v.: Silje Saugnes, Ole-André Bjørsland og Anne Guri
Moum. Foran: Knut Erik Hagen og Karianne Kurud.

Foto: Birgit Bordvik Alhaug
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Norsk Siberian Husky Klubb på 
DOGS4ALL, 26.-27. november 2011

For tredje gang var Norsk Siberian Husky
Klubb til stede på Dogs4All, og for tredje
året økte vi størrelsen på standen. Fra det
første årets 8m2, utvidet år to til 16m2,
bestilte vi i år 24m2, men endte på intet
mindre enn 40m2 fylt med hunder, hunde-
kjørerutstyr og mange av klubbens med-
lemmer som kunne svare på spørsmål fra
besøkende. Ute fikk publikum mulighet til å
være med på en runde med vogn, og vi var
godt synlige på raseparaden begge da -
gene.

Årets Dogs4All hadde totalt 18.000
besøkende og nærmere 10.000 hunder var
innom Norges Varemesse på Lillestrøm i
løpet av messens to dager. Helgen inne-
holdt kåring av Best in Show, Nordisk Mes -

ter skap i Kreativ Lydighet, NM i Agility, NM
i Juniorhandling, Raseparade, flere fore-
drag, presentasjon av over 50 raseklubber
og over 50 salgsutstillinger med kjente og
nye leverandører innen hundeutstyr, fôr,
kosthold og informasjonstjenester. 

Messen hadde åpningstid fra kl. 07.30 -
18.00 både lørdag og søndag. Klubbens
arbeid startet allerede fredag, hvor Elin Ing-
stad og undertegnede rigget opp standen
med plakater og diverse hundekjørerutstyr
som sleder, kickbike, kicksled og trehjuling.
Både ute og inne fikk vi låne hundegårder
fra KK Import, i tillegg til at Johnny Blings-
dalen med kollega bygget en rampe for å
lette kjøringen med vogn på lørdag og søn-
dag. Standen var bemannet mer eller

mindre hele tiden fra kl. 08.00 - 18.00. Til-
budet om hundekjøring ble meget godt
mottatt med tidvis kø av barn og voksne
som ventet på tur, og inne var standen til
tider så full av både to- og firbeinte, at det
knapt var plass til å flytte på seg uten å
tråkke på noen.

Veldig mange av klubbens medlemmer
stilte opp og sørget for den hittil både
største, og beste synliggjøringen av rasen
Siberian Husky på Dogs4All. Enkelte
uttalte sågar at det var den beste rase-
standen på hele messen. Det kom med-
lemmer fra både Oslo og omegn, Hamar,
Gjøvik, Stange og til og med fra Bergen.
Stor takk til Gitte, Andrine, Birgit og Sig-
mund Alhaug, Jon Bakke, Ruben Bekklund,

Raseparaden: Oda Ingstad og Karl Martin Furre med hunder, og hundene til Andrea Oppegaard Jakobsen.
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Andrea Oppegaard Jakobsen (hundene på foregående side), Mette Ellefsen, og Tora Kleven og Jon Bakke med Ole Andreas Holms hunder.

Johnny Blingsdalen, Inger Kari Buskerud,
Terje Dietrichson, Svein Dufseth, Mette
Ellefsen, June Ellingsen, Anita H. Enge-
bakken, Karl Martin Furre, Siv og Trond
Hansen, Tone Beate Hansen, Ole A. Holm,
Ingrid Jutta Høvik, Elin og Oda Ingstad,
Andrea og Martine Oppegaard Jakobsen,
Geirr Jakobsen, Marcel Jørgensen, Viggo
Jørgensen, Sanne Karlsen, Tora Kleven,
Cato Lunde, Runar Golimo Simonsen,
Johanne Sundby og Kristian Sæter for en
fantastisk innsats, enten på standen, med
kjøring ute eller deltagelse på raseparaden.

I tillegg til klubbens egne medlemmer og
verdensmestere, hadde vi alliert oss med
Norges mestvinnende hundekjører, Lena
Boysen Hillestad, og loddet ut en sparke-
sykkel (www.sparkesykkel.info). Vi hadde
hengt opp små plakater og delte ut flyere
som annonserte utlodningen. Lena Boysen
Hillestad og datteren Julie var til stede på
standen på søndagen. Jan Reinertsen fra
Seleverkstedet var også til tider innom
standen og besvarte spørsmål, i tillegg til at
han lånte ut utstyr som seler, magebelte,
potesokker, kløv og sykkelstenger til stand-
en. Seleverkstedet donerte også en sykkel-
stang til vin neren av sparkesykkelen, i til-
legg til at vi har fått beholde enkelte seler
og en sykkelstang til utlodning på et av
klubbens andre arrangementer.

Vi hadde trykket opp flyere som
annonserte hundekjøring for publikum,
begge dagene. Dogs4All/Norges Vare-
messe inkluderte også vårt tilbud om
hundekjøring i radioannonsering hele uken
før messen, og i messens egen brosjyre.
Ekstra stor takk til alle som stilte med hun -
der og vogner, og kjørte publikum frem og
tilbake på plattingen utenfor messen. Dette
var første gang vi gjennomførte kjøring på
Dogs4All, og bør absolutt gjentas, men da
med flere spann så vi unngår å slite for mye
på hunder, poter og kjørere.

For første gang hadde vi også laget en
flyer med oversikt over diverse hunde-
kjørerutstyr, først og fremst med tanke på
nye medlemmer med 1-3 hunder og deres
behov for utstyr. Her hadde vi med kontakt-

informasjon til Brukshunden, Hundekjører-
butikken, KK Import, Lena Boysen Hille-
stad, Seleverkstedet og Troll Hundefôr og
utstyr. Andre relevante leverandører av
hundekjørerutstyr fikk også tilbud om å
være med mot en liten egenandel, men
takket nei.

Som vanlig, stilte klubben opp på rase-
paraden; våre ca 90 sekunder i rampelyset,
hvor vi viste frem gode representanter for
rasen Siberian Husky, gammel og ung,
med og uten sele, foran sparkesykkel eller
med kløv.

Avslutningsvis vil jeg også rette en stor
takk til våre kontaktpersoner på Norges

Varemesse; Ellen Colseth og Jette Nielsen,
for all hjelp og positive innstilling til klub -
bens store markering av Siberian Husky på
årets Dogs4All. De sørget for at vi fikk en
god plassering av standen, den ønskede
plass, parkeringsplasser i forbindelse med
hundekjøringen og ellers så mange
adgangskort vi trengte for å få inn klubbens
medlemmer.

Oslo, 1. desember 2011
Stine Oppegaard
leder, arrangementskomiteen

Foto: Stine Oppegaard

Loddkjøper nr 39 av 186 solgte lodd, Randi Hansen fra Kløfta, ble den heldige
vin ner av sparkesykkelen med stang. Hun forteller at hunden stortrives med å
løpe foran sykkelen! Foto: Erik Hansen
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Stine Oppegaard hadde laget flotte
flyere som ble delt ut på standen til
NSHK, og blant folk på messa.

Til venstre: 
Flyer med opplysninger om NSHKs
utlodning av sparkesykkel.

Til høyre: 
Flyer med informasjon om at NSHK
hadde tilbud om at alle som ville
kunne få prøve hundekjøring, 
gratis.

Under: 
Informasjonsflyeren som viser
hundekjørerutstyr.

Fremtidig hundekjører. Foto: Terje Dietrichson
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Norsk Siberian Husky Klubb feirer 40-års

jubileum i 2012, og tjuvstarter feiringen

på helgens Dogs4All-messe på Lille-

strøm. Publikum får møte flere verdens-

mestere i hundekjøring og kan selv være

med på en prøvetur. I løpet av helgen vil

vi trekke en vinner av en Kickbike, den

mest brukte sparkesykkelen for norske

hundekjørere.

Møt VM-vinnere i hundekjøring
Vinnerne av årets VM i langdistanse
hundekjøring med renrasede siberian
husky, henholdsvis Cato Lunde på 400
km og Trond Hansen på 600 km og flere
andre VM-deltagere fra Norsk Siberian
Husky Klubb vil være tilstede på
Dogs4All med sine hunder. Utenfor inn-
gangen til Norges Varemesse vil pub-
likum få anledning til å bli med på en liten
kjøretur med siberian huskyer foran
vognen.

Erfarne hundekjørere på Norsk Sibe -
rian Husky Klubbs stand
På standen har vi flere hunder, og
erfarne huskyeiere vil kunne svare på
spørsmål om både rasen, hundekjøring
og hundekjøringsutstyr. Verdensmester
Cato Lunde, kjent for å bedrive stuntkjø -
ring med sine hunder, med snowboard,
med sykkel og med presisjonskjøring i
Gjøviktrafikken med 14-spann, vil delta
på Dogs4All på lørdag. I løpet av helgen
vil det bli loddet ut en sparkesykkel levert

av Lena Boysen Hillestad. Lena tilhører
den ypperste verdenseliten i hundekjø -
ring nordisk stil, slede-, sprint- og bar-
markshundekjøring med sine greyster-
hunder, og vil være tilgjengelig på stan -
den på søndag.

Siberian husky i Norge
Den første siberian huskyen, ble impor -
tert til Norge i 1957 av Gisle Bang. I 1958
mottok jurist, oppdager og forfatter Helge
Ingstad sin første siberian husky fra gull-
graver og hundekjører Leonard Seppala.
Rasen nådde sitt tallmessige høyde-
punkt i Norden på midten av 80-tallet.
Det var blitt importert en rekke gode
hunder fra kjente kjørekenneler i USA og
Europa. Nomekjøring, senere omdøpt til
sledehundkjøring, var blitt en populær
sport. Her til lands hadde kjørestilen sin
vugge i Norsk Siberian Husky Klubb.

Økende interesse for siberian husky
I 1972 ble spesialklubben Norsk Siberian
Husky Klubb (NSHK) stiftet. Klubben har
i dag over 400 medlemmer, og det finnes
ca 1900 registrerte siberian huskyer i
Norge i dag. På det meste (1984) ble det
registret 577 Siberian Huskyer i Norge.
Antall registreringer har igjen vært
økende de siste årene, og i 2010 ble det
registrert 365 Siberian Huskyer.

Siberian husky
Siberian husky er den minste polarhun den,

og den raskeste. Siberian husky kommer

opprinnelig fra Sibir, derav navnet, men

den ble først anerkjent som egen rase i

Alaska i 1930. En siberian er en rask

løpshund med et sterkt jaktinstinkt. Den

er lykkelig når den får løpe foran en slede

eller en vogn, og den synes det er mor-

sommere dess flere de er sammen. Den

er et utpreget flokkdyr. En siberian skal

ha god pels og tåle å ligge ute en vinter-

dag, selv om den også trives godt innom-

hus i sofaen. De er godlynte individer og

er vennlige mot folk og artsfrender, men

noen kan være litt reserverte. Har du

først fått en siberian får du snart flere.

Flertallet av dagens norske siberian

husky-eiere har hundene til tur, mens en

del fortsatt konkurrerer med renrasede

siberian huskyspann. Det kreves en del

tålmodighet for å skaffe seg et bra ren-

raset spann, men det er slettes ikke umu-

lig. Her til lands er interessen for sprint-,

mellom- og langdistanseløp med siberian

husky økende.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Line Løw, leder, Norsk Siberian Husky
Klubb, mob: 928 21 979
Johnny Blingsdalen, leder, sportskomi -
téen, mob: 900 20 092
Stine Oppegaard, leder, arrangements-
komitéen, mob: 908 59 38

MØT VERDENSMESTERE I HUNDEKJØRING PÅ DOGS4ALL

Informasjon som ble delt ut på NSHKs stand:

Primus motor for standen, Stine Oppegaard til venstre, sammen med
Geirr Jakobsen og Martine Oppegaard Jakobsen.

Foto: Terje Dietrichson

En av Norges mestvinnende hundekjørere, Lena Boysen Hillestad,
var på standen på søndag og demonstrerte bruk av sparkesykkel.

Foto: Terje Dietrichson
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Nysgjerrige barn.                Foto: Hanne Nordskag

T.v.: Verdensmester i langdistanse, Cato Lunde,
informerer om hundekjøring.

Foto: Viggo Jørgensen

Det var til tider svært folksomt på
NSHKs stand både lørdag og søndag. 
Det kom til stadighet nye firbente inne
i buret, og unge og gamle som slo seg
ned på standen for å se på hundene,
spørre om utstyr og prate hund. 
Det var tydelig at folk triv des.

Foto: Terje Dietrichson

”Mamma, jeg vil ha en sånn hund.”
Foto: Terje Dietrichson
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Hundekjøring for barn på Dogs4All
En av de hunderasene som brukes til
hundekjøring er faktisk siberian husky.
Det er en middels stor, rask og venn-
lig polarhund. Den har tusen års opp-
drett bak seg for å være en rask og
effektiv transporthund i stort spann på
Taigaen i Sibir. Om vinteren, når det
var sprengkaldt, lot man ofte små barn
sove tett inntil unge hunder og valper
for å holde varmen. Derfor er disse
hundene blant de mest barnekjære av
alle raser. Og de er vennlige mot
andre bikkjer siden de er vant til å
jobbe i flokk.

Det er også derfor vi i Norsk Siberian
Husky Klubb kunne tilby barn på
Dogs4Allmessen en første erfaring
med hundekjø ring. Det dukket da
også opp en rekke små Lars Monsen-
ynglinger utenfor messehal len, der
hundene og vognene var oppstilt.
Vognene er med fire hjul, sete, brem -
ser og de er av metall, for mye snø er
det ikke på Lillestrøm på denne tiden.

Mange av oss som har siberian husky
star ter med en eller to, og ender med
å ha mange. Derfor kunne klubben
stille med opp til fire spann på en gang
foran messehallen. Bikkjene får sele
på seg, og spennes foran vognen i
par, to og to. Og så springer de
avgårde i stor fart. Komman doene er
enkle: ”Gå på”, ”stå”, ”høyre” og
”vens tre”, og ”snu”. Ikke alle hundene
skjønte alt som ble sagt, men alle
barna som ville prøve, og noen
voksne, fikk sitte på en runde. For
hundene er det fin sosial trening å
kjøre mellom voksne og barn, små og
store hunder, og ikke bry seg om
andre. For barna er det stas å klappe
en stor bamse av en hund som
nettopp har dradd dem over ”vidda”.

Man kan faktisk lære de aller fleste
hunder å trekke, for eksempel foran
en sparkesykkel. Men det aller flot -
teste er et stort spann på hvite vidder
synes vi nok. Barna på Dogs4all vet
likevel nå mer om hundekjøring og
kan skjønne hva som skjer når Finn-
marksløpet går sin gang. To av de
som kjørte hundene er til og med
verdensmestre i hundekjøring fra i år:
Cato Lunde og Trond Hansen. Cato
hadde en super oppvisning av full
kontroll på hundespan net sitt på par -
keringsplassen også.

De som kjørte var foruten Cato og
Trond, Johnny Blingsdalen, Tone
Hansen, Svein Dufseth og Johanne
Sundby.

Johanne

Svein Dufseth Foto: Terje Dietrichson

Johnny Blingsdalen Foto: Terje Dietrichson

Runar Golimo Simonsen Foto: Terje Dietrichson
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Historisk tilbakeblikk fra Huskybladet nr 3 i 1981
Denne gang har Viggo Jørgensen fått i

oppgave å plukke ut stoff til Historisk til-
bakeblikk. Han har funnet denne artikkelen
fra et seminar med Harris Dunlap i 1981. 

Som dere ser, det var en helt annen tid,
og jeg håper virkelig at det ikke er slik i dag
at valper som ikke holder mål på de første
treningsturene blir avlivet. Når det er sagt,
det kan tenkes at vi kan være litt tøffere i
selekteringen? I alle fall når det kommer til
avlsindivider. 

Det omtalte treningshjulet ble innført hos
noen hundekjørere i Norge også, på 80-tal -
let, men om det fortsatt er noen i bruk pr i
dag vet jeg ikke. 

I denne artikkelen kan vi få en del gode
tips, men for all del, tenk selv! Det som
fungerer for den ene, fungerer ikke nød-
vendigvis for andre.

Når det gjelder gjennomsnittsfart som
Harris Dunlap skriver om, så samsvarer det
med det som er vanlig for de beste sprint-
kjørerne i Sverige i dag. Men husk, dette
var før GPS-en var oppfunnet.

For å få større forståelse for artikkelen
har jeg oversatt miles og Fahrenheit til kilo-
meter og Celsius. 

Legg merke til Rikke Bergendahls
eminente tegning på side 39.

1 Mile = 1,609 km

17,5 miles i timen = ca 28 km/t
10 - 15 - 20 miles = ca 16 - 24 - 32 km
6 miles = ca 9,5 km
12 miles = ca 19 km
10 - 12 miles = ca 16 - 19 km
65  Fahrenheit = 18  Celsius
20 miles i timen = 32 km/t
16 - 18 miles i timen = ca 26 - 29 km/t
16 miles i timen = ca 26 km/t
12 - 14 miles = ca 19 - 22,5 km

Tora, redaktør

°°

T.v.: Runar Golimo Simonsen med Gill og
Runner i led. 

Foto: Hanne Nordskag

Øverst:
Det kan se ut som om Tyr har blitt litt lei av
å løpe samme runde om og om igjen på
asfalt. 

Mjølner og Tyr stuper ned i vannskåla..
Foto: Hanne Nordskag

June Ellingsen og Johnny Blingsdalen. 
Foto: Viggo Jørgensen
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Referat fra Dunlap-seminar Oslo
25. og 26. april 1981

Historisk tilbakeblikk.....
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Vi starter med Årets Femundløpet 400,
VM i langdistanse. Ulf, du og hundene
kom inn til en 45 plass, og ble beste
Siberian Huskyspann.

- Ja, etter et heller miserabelt Hallingløp,
var ambisjonene før Femund 400 å komme
oss til Drevsjø. Jeg var rolig og avslappet,
helt uten stress, jeg lot hundene kontrollere
tempo, vi rett og slett koste oss. Jeg
skjønte etter første etappe at de var i form,
de var blide og fornøyde, logrende. Alle
hvilte godt på sjekkpunktene, de var så
rolige at vi i perioder lurte på om det var
noe galt, men når vi sto klare til å kjøre ut,
var det masse trøkk og energi. Med unntak
av Luna hadde de alle gått Femundløpet
tidligere. 

- Da vi kom til det kritiske punktet, på vei

inn til Røros, der vi 2 år tidligere har hatt
parkering, hadde de masse å gi og vi kjørte
vel siste etappe raskere enn noen av de
foregående årene. Konklusjonen min er at
det er kjøreren som har det største forbed -
ringspotensiale…

Kan du si noe mer spesifikt om 
hun dene?

- Ja jeg kjørte med følgende 8: Rajah,
Luna, Akii, Bronco, Bosse, Mithril, Vytok og
Yippi. Av disse var det vel Luna som
utmerket seg, sammen med Bronco og Akii
(far og datter). Luna gikk i point det meste
av løpet, hun står for mye av farten, får
raptuser og drar i gang fartsøkning i hele
spannet. I tillegg er hun en glad og log -
rende hund og hun var helt uberørt da vi
kom til Røros. Bronco og Akii er som 2
duracellkaniner, de går og går. 

Dere valgte ikke å stille i Nordic Breed
klassen, så noen verdensmestertittel
ble det ikke, til tross for raskeste 

renrasa spann. Kan dere si litt om
dette valget?

- Vi ønsket å ha et ærlig fokus på hun -
denes potensial og prestasjoner. Vi er først
og fremst hundekjørere som vil få fram best
mulig trekkhunder. Opplever vel at egne
Nordic Breed klasser og egne verdens-
mestertitler handler mer om hundekjøreren
enn om hundene. Vi har fått mange telefo -
ner i forkant og i etterkant med spørsmål
om hvorfor vi valgte som vi gjorde. Mange
argumenterer for NB klasser med at det er
vanskelig for utenforstående å se hvilke
som kjører renrasa og hvem som ikke gjør
det hvis man ikke har egne klasser. Vi tror
miljøet er så lite at de fleste kjenner til hver-
andre uavhengig av klasseinndeling. Even-
tuelt kan man gjøre som i Amundsenrace
hvor spannene merkes med NB på resul-
tatlista. Vi synes det er bra at denne disku-
sjonen fortsetter og tilfelle at vi kom best ut
av renrasespannene, setter jo fokus på det
noe absurde og ulogiske med denne type
inndeling og kåring. 

Tett på: Kari og Ulf Hope – Snørokk kennel

Jeg har lenge gått med planer om å intervjue Kari og
Ulf om hund og hundehold og fremtid og nåtid, men
de bor så himla langt fra Næroset, over fjellene og litt
sånn på andre siden av… ja… mange timer og fylker
avgårde. Det er klart hadde jeg satt meg i bilen idet
en av telefonsamtalene med Kari begynner, hadde
jeg vært i Atrå, Telemark lenge før samtalen hadde
tatt slutt. For å prate, DET kan både Kari og jeg! Da

tiden for vintersamling kom, åpnet det seg en mulig-
het for et tett på intervju. Så får jeg de for meg selv,
lørdag før festmiddagen, Kari i joggedress, halvtrøtt
og Ulf lettere fnisende av det plutselige alvoret og
den påtatt seriøse journalisten. Jeg ser på klokka, vi
har 30 minutter på oss til middagsklokkene kimer, så
nå er det rett på sak:

Tekst: Anne-Katrine Kroken
Foto: Kari og Ulf Hope

Familien Hope bestående av Ulf og Kari, og Tuva 15 år og Hein 10 år i midten.

Ulf på Femundløpet
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For å fortsette med fokus på hundene.
Kan dere fortelle litt mer om Luna,
grombikkja?

- Våren 2009 fikk vi en telefon fra Lasse
Gjerde, som tilbød oss å kjøpe Luna og
hennes søster Rajah. De er døtre av Ole
Ulv som i mange år var en viktig lederhund
for Lasse, inntil det tragiske skjedde, han
kom seg ut av hundegården og ble påkjørt
av et tog og mistet et bein. Luna er en
leken, spretten ”blomsterkvast” i spannet,
alltid glad og det smitter over på de andre.
Denne sesongen har vi hatt fokus på å
holde humøret i spannet, og heller tatt
dressurbiten i hundegården. 

- De årene vi har holdt på har vi bevisst
testet hunder fra ulike linjer for å finne det
vi trives best med. 

Og så var det klart for middag...

Mange, mange måneder senere og stadig
dårlig samvittighet hos journalisten over
intervjuet som aldri ble ferdig, ringer jeg
Hopene for en ”alvorsprat”. Det er Ulf som
sendes til telefonen, godt hjulpet av en suf -
flerende kone får jeg skviset såpass ut av
dem at det kan sammenfattes i et ”tett på
intervju”. Det er begynnelsen av oktober og
hundene på Snørokk har for lengst begynt
trening fram mot 2011/2012 sesongen.

Dere snakket om test av ulike linjer, 
har dere kommet frem til noen linjer
dere trives bedre med enn andre?

- Ja, uten å ha det helt store grunnlaget
for noen skråsikker konklusjon så trives vi
veldig godt med de finske importene Arctic
Soul Vytok og Kefeus Mithril Gwaihir. Ana-
dyr er de dominerende linjene bak Mithril
med hele 75 %. 

- Vytok er verdens roligste hund hjemme
i hundegården, men er intens, hardarbeid-
ende og høres godt i spannsituasjon. EN
Vytok er håndterbart, men vi kunne ikke
hatt 8 av den typen, for å si det sånn…
Vytok har fra løpsmoden alder fullført det vi
har startet i av løp. Han har 5 kull etter seg,
3 hos oss og 2 hos Rikke Bergendahl. Han
har gitt avkom som presterer både som
trekkhunder og på utstilling. I kennelen nå
har vi 3 Vytokavkom, Pippin, Karadock og
Sid som alle viser seg lovende. 

- Mithril er en av våre beste ledere. Han
var sein i utviklingen, men fra 3 års alder
har han bare blitt bedre og bedre. Han er
en type som søker fart. Mithril har 1 kull
etter seg i Sverige, også der er tilbakemel -
dingene veldig gode på avkom, både på
prestasjoner som trekkhunder og godt eks-
teriør. 

Meg bekjent har det ankommet flere
hunder fra Finland den siste tiden?

- Taiga Quest Ermine ankom senvinteren
i år. En 3 år gammel tispe (25% Anadyr og
75 % Polar Speed) som rett før hun kom til
oss fullførte Pasvik Trail på spannet til opp-
dretter Pasi Ollikainen. Ermine har hatt et
kull denne sommeren, men er nå i full tre -
ning. Hun er en virkelig humørspreder og
valpene hennes ble veldig sosiale. Ermine
logrer og prater, er intens i spannet, har en
smidig myk kropp og et flott løpesett. I til-
legg til Ermine hentet Kari valpen Kefeus
Krom på sin ”roadtrip” til Finland i sommer.
Krom er også av 75 % Polar Speed og 25%
Anadyr linjer. 

Fortell om treningsmulighetene deres,
vinter og høst. Fordeler og bakdeler?

- Fordelene med å trene på Hardanger-
vidda er at vi får hunder som tåler uvær og
vind. På en av de siste treningsturene før
Femundløpet 2011, ble det målt liten storm
og vinden var så sterk at store snøflak
løsnet fra bakken. Mithril gikk trygg som ei
klokke gjennom uværet. Vi trener stort sett
i gode scooter spor, da det er tilsyn med
damanleggene på vidda 2 ganger i uka.
Dette er jo både en fordel og en ulempe, da
det sjelden er nødvendig og brøyte spor og
hundene får lite trening i dette. Vi må derfor
passe på å kjøre ut før scooterkjørerne for
å få muligheter til brøytetrening. 

- Til og fra vidda blir det mye kjøring opp
og ned de samme dalførene, noe som kan
bli kjedelig og lite variert for hundene. Prøv-
er å variere noe ved å reise andre steder.
Tar blant annet årlig turen til Mush sitt jule-
bord i Luksefjell. For god langdistansetre -
ning drar vi fordeler av Møsvatn. Tar 1-2
turer dit i januar og kjører vannets lengde
frem og tilbake ca 8 mil. Får testet psyken
til hundene på disse turene, da det er svært
monoton kjøring og kan være mye vind.

Luna

Vytok

Vytoks datter Pippin

Mithril

Valpen Krom fra Kefeus kennel i Finland

Ermine og Vytok

***
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- Høstreningen foregår hjem -
mefra med ATV. Vi har en ås
bak huset som vi kan ”tyne” 24
km ut av. I sommer fant jeg en
hestevei som tok av i en
hårnålssving på åsen og kjørte
denne med bikk jene for å
sjekke mulighetene for en utvi -
delse av trenings mulighetene.
Senere i høst tok bikkjene av
denne veien uten at jeg hadde
gitt de noen kommando. Plutse-
lig forsvant de 6 første bikkjene
og 4 sto igjen i lyset fra hode-
lykta. Da jeg gikk fram for å
sjekke hadde det gått et 10
meter bredt og 6-7 meter dypt jordras. 6
hunder hang over kanten og ned i dypet av
raset. De krabba seg greit opp igjen og i
sikkerhet og det hele endte som en litt artig
historie. 

Nå prater Ulf helt på eget initiativ og jeg
skriver og skriver…

- Vi ser nå i større grad viktigheten av å
sette velværen til hundene i fokus. Obser -
verer på alle treningsturer om det er hun der
som har endringer i bevegelsesmønsteret,
spesielt viktig å følge med dem vi vet har
hatt skade. Vi kjenner over alle etter endt
tur. På den måten blir vi godt kjent med
hver enkelt hund og kan lettere føle oss
frem til tegn på skade. Vi har benyttet oss
av akupunktur (naboen er akupunktør)og vi
har en lokal fysioterapeut som synes det er
spennende å jobbe med hundene. Et
besøk til Klinikk Soleo er noe vi vurderer.
Det er mange av hundekjørerne i MUSH
som tar med hundene sine dit, så vi er nys-
gjerrige på hva de kan tilby og hvordan de
jobber.

Og jeg finner ut at Klinikk Soleo er et alter -
nativt behandlingssenter for dyr, med kli -
nikk i Skien og Kongsberg, og får litt dårlig
samvittighet for mitt til tider nonchalante
forhold til tema og tenker at jeg kan frem-
deles lære…

Hvor mange hunder har dere i 
trening denne høsten?

- Vi har 10 voksne i trening og 3 valper
fra ulike kull. De siste årene har antallet
hun der vært rundt 14. 

Hva er sesongens mål på løpsfronten
og er det noe i trening eller strategi
dere vil endre fra tidligere år?

- Kari skal kjøre Femund 400 i februar,
som er sesongens hovedmål. Vi skal endre
noe på treninga, blant annet mer mengde-
trening (hvis vi får skviset det inn). Vi har
aldri trent mer enn 4 ganger i uka. 

- En annen planlagt og for oss stor for-
andring er å kjøre den lengste distansen
(140km) på Vikerfjelløpet og heller korte
ned til det halve (80km) på Hal lingen. Vi får
se om noe endrer seg med dette, uansett

er både Hallingen og Vikerfjell
gode løp for trening før seson -
gens hovedmål, Fe mund løpet. 

Hva er den ultimate 
drømmen da Ulf?

- (Latter) Drømmen? Nææ -
iii, det må jo være at rasen
Siberian Husky kan hevde seg
enda noen hakk i lang -
distanse. Det er liksom den
store greia med å holde på
med dette, pluss at vi trives
veldig godt med det. Ser med
glede at det er mange SH-
spann påmeldt både Femund -

løpet og Finnmarksløpet denne sesongen. 

Hva med Finnmarksløpet?
- Nei, Finnmarksløpet er ikke den store

drømmen, men kan selvfølgelig ikke se
bort i fra at vi vil kjøre der i fremtiden. Åpen
klasse er heller ikke noe mål eller stor
drøm. Utfordringene ved å kjøre 8-spann i
langdistanse er de som passer oss best. 

Så overlater Ulf røret til sin kone Kari og vi
blir sittende og skravle til øret er varmt og
rødt, men derfra har jeg ikke notert et ord…

Anbefalte nettsider:
www.snorokk.net, For stamtavler og ytter-

ligere informasjon om hunder og folk

www.mush.no, Sledhundklubben Mush

www.soleo.no, 

www.hallingen.org, Hallingen 

www.femundlopet.no, Femundløpet

http://www.123hjemmeside.no/ringe-
riketrekkhundklubb/, Vikerfjelløpet

Flotte forhold for hundekjøring på Hardangervidda.
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Fredag 12. august 2011 startet med en
fin kald morgen og nydelig solskinn.

Jeg hadde allerede vært oppe en tur på
morran og kjent for første gang i år den
skarpe fine høstlufta. Rim på terrassen og
gradestokken hadde krøpet under null.
Sommeren hadde vært varm og fuktig og
det var delig å suge i seg den friske fjell-
lufta. Det var for tidlig å stå opp og det var
siste feriedagen så noen timer til under
dyna fristet.

Nei, nå fikk det være nok seng, klokka
var allerede 07:30 og den fine morge -

nen fristet der ute. De to huskyene i hunde-
gården ventet nok også på å komme seg
ut. Tundra hadde slitt ned ei klo for to dager
siden og en kort tur på stien over myra fikk
greie seg som en god start på dagen. Ute i
hundegården hadde vannet i skålene fått et
par mm islag og lufta var fortsatt frisk og
god. Dette tegnet til å bli en fin avslutning
på en fuktig ferie. Jeg liker nok best en
sykkeltur med to morgenfriske Siberian
Husky foran meg, men med en hund i hver
hand ga jeg meg i vei.

Det startet bra, bikkjene var innom de
vante stedene og skvettet litt og koste

seg med det friske vannet i elva. Oppe på
en morenerygg ble bikkjene vâr sau og
røsket og dro. Jeg måtte skifte tak i båndet,
og ved et øyeblikks uoppmerksomhet datt
den ene løkka ned på bakken. Der forsvant
Hedda, det var som å se et lokomotiv som
mistet vognene. Jeg skrek for full hals, men
nå var hun totalt døv, og hadde kun en
tanke i hodet. Jeg løp etter så godt jeg

kunne nedover moreneryggen før store
steiner og vegetasjonen ble for tett og
bikkja ble borte. Det eneste som hørtes nå
var det sterke bruset fra elva. Hva gjør jeg
nå?

Mareritt. Denne situasjonen hadde jeg
opplevd tidligere, i drømme. De første

nettene i ferien hadde jeg ved flere anled-
ninger våknet med bikkjer som fløy lavt
foran meg og forsvant. For en hundeelsker
er dette rett og slett en forferdelig drøm.

Marerittet var nå blitt virkelighet, en
følel se av hjelpeløshet og irritasjon

over meg selv steg raskt til ganske store
høyder. Dette kom aldri til å gå bra, stak -
kars sauer! Hva om bikkja ble borte dage-
vis, eller satte seg fast, leiebåndet hang jo
etter.

Jeg måtte ta en avgjørelse og de små grå
jobbet for fullt. Jeg sto ikke langt fra

Høverselvii, ikke så stor men stedvis frisk
ved mye vann - som nå, og Hedda har all-
tid vegret seg for å legge på svøm. Jeg
regnet med at hun mest sannsynlig løp
oppover elven. Jeg hadde en hund til i
bånd og et hjerte som dundret som virvler
på lilletromma 17. mai. Jeg løp hjem ca 700
meter og inn i hundegården med Tundra.
Åse fikk klar beskjed om å følge med uten-
for hytta hvis Hedda kom den veien. Ellers
var jeg nok ikke god å få kontakt med i den
stemningen jeg var nå. Tømte et melke-
glass og stappet inn ei brødskive før jeg løp
oppover elva igjen. Pulsen steg til nye
høyder og brødskiva kom fort opp igjen.

Jeg løp oppover, hadde passert punktet
der hun hadde slitt seg og holdt bredden

videre oppover. Så hørte jeg et lite, svakt
voff… snudde meg, og litt bak på andre

Da villdyret våknet
Tekst og foto: Gunnar Solberg

Hedda er den største og den mørkeste av de to, Tundra er lys.

Tundra til venstre og Hedda til høyre.
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siden av elven i vannkanten sto Hedda i
strupen på en flott sau. Hun hadde blod
over hele forkroppen og sauen var allerede
død. Det var det tenkte jeg, sauen var død,
er det flere? Hva med Hedda, er det slutten
for henne også? Frykten og tankene sto i
kø.

Jeg heiv meg ut i elva, sklei på en stein
og ble klissvåt. Høl i buksa, og litt blod

oppdaget jeg ikke før etterpå. Du snakker
om instinkt, Hedda som ikke liker å legge
på svøm, satt på andre siden. Når jeg fikk
tak i ho forsøkte ho nok å passe på byttet
sitt, men blikket mitt var nok til at hun fort
ble nokså spak. Jeg fikk ho vekk og grep
tak i båndet som satt fast ute i elva. Flaks
for bikkja at hun rakk akkurat fram til bred -
den. Med bikkjebåndet i ene hånda og
sauen i den andre kom jeg meg over elva
igjen. Det var en stor, flott og fin vær, dette
var synd.

Jeg tok med øremerkene, sauen var for
tung til å ta med seg. Vel hjemme ved

hytta og to Huskyer vel bevart bak lås og
slå ringte jeg nummeret til eieren som sto
på øremerket. Jeg og Hedda var heldige, vi
traff en kjekk og forståelsesfull sauebonde.
Jeg var fullt klar over at angrep på sau er
en alvorlig hendelse. Sauebonden hadde
selv hund og hadde forståelse for at uhell
kunne skje, han la også merke til hunde-
gården og forsto at vi tok ansvaret på alvor.
Telefonloggen viste at jeg ringte kl 08:31,

og det var nøyaktig en
time etter at jeg hadde
stått opp. Snakk om
start på dagen!

Sauebonden kom
så fort som mulig,

og de neste timene
gikk til å tråle området
for å se etter eventu-
elle andre skader. Vi
fant ikke flere, og jeg
hadde egentlig en fin
skautur sammen med
en ny bekjent. Synd at
det skulle være under
slike omstendigheter.

Hva lærte jeg om
dette? Er det sau

i området kan ingen
ting gjøres på slump,
det skal så lite til før
uhellet er ute. Jeg har
lært at bare en liten
tur med ei bikkje i
hver hånd går dårlig. Belte med krok må
alltid benyttes, og sørge for at det ikke
hopper av. Tauverk og kroker må være hele
og i orden. Etterpå har jeg brukt kråkefoten,
og tverrlenke mellom hundene. Da er hund-
ene koblet sammen ved 2 punkter. Jeg
bruker ikke trekksælen til rusletur, men til
neste sesong skal jeg sjekke ut en skikke-
lig ”leiesæle” i tillegg til tverrlenka.

Ja, ja, dette var ikke moro, vi tok ansva -
ret og ordnet opp, men det kunne gått så

mye verre. Det er litt rart da, hunden som
bare så vidt ”niper” i pølsebiten, og så kan
hun bli så vill. Det er like naturlig som at
katten fanger mus, og det kan skje med alle
hunder. Ja, villdyret kan ligge på lur i hver
og en liten bisk.

Sauen er velkommen hos oss, men det gjelder å være på vakt.

Pål Nappen og
valpen Luna.

Foto: Marianne

Heier Nappen

Bildet er innsendt
av Gøran Hult.
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Turistforeningene lokalt er ivrige på å få
”alt folket” ut på tur. Tradisjonelle tur-

gjengere med bærplukker, matpakke og
termos finnes kanskje mest blant godt
voksne fornuftige mennesker. Ungdom
liker litt mer ”action” også i naturen: kiting
og klatring for eksempel. Nye nordmenn
med barndommen i varmere strøk sier som
min venninne fra Afrika: ”Når dere har fri
går dere i skogen, ser fugler, og noterer
navnet dens i en bok. Når vi går i skogen
og ser fugler, er det for å finne mat: som vi
skyter og spiser…..”.

Uansett er naturen der for oss, slik at vi
kan bli venn med den, og bruke den til

å føle oss mer vel. Og forsvare den, så
kloden føler seg mer vel. Noen må likevel
lokkes ut, mer enn andre.

Det har hunde- og småbrukeierene
Eileen Strøm og Sven-Erik Gullbekk

tatt høyde for. De eier også to siberians:
Smilla Varga og Muffe: en hvit og en svart.
De bor midt mellom byen, kulturlandskapet
og villmarka: ”Villmark rett utenfor døra” er
ingen klisje her. Eileen og Sven-Erik driver
et småbruk i markagrensen et par mil uten-
for Oslo S. De er dessuten godkjente tur-
ledere i DNT sitt format. Og småbruket er
en ekte ”Katt og kaniner” idyll. Ikke bare

kaniner: her er dvergkuer og skotsk høy-
landsfe, villsauer, alpakka (som mer en
slags lama), høner, ender, bier og gjess.
Og bikkjer. To gårds- og gjeterhunder av
rasen Islandshund: Ask og Embla. Og en
skokk trekkhunder av typen alaskahusky
har de og (ja da, og selvfølgelig katter). 

Sven Erik er vokst opp her, Eileen kom til
seinere. Sammen har de bygget opp

en ”besøks- og aktivitetsgård”
som kan få den mest hard-
barka cityboy ut på grønt gras.
Her er det tilbud om veldig
mange aktiviteter på gården,
men også tilbud om å bruke
gårdens dyr til andre former for
aktiviteter. 

Vi ble kjent med dem fordi
en av våre vakre siberian-

trekkhundvalper flyttet dit for
noen år siden, for å supplere et
noe aldrende team av trekk-
hunder. Sven-Erik har drevet
med hundekjøring i mange år,

helt siden han bodde i nabola get til et tur-
istsenter med trekkhundturer i Tromsø.
Han har hundene for sin egen del: han kjør-
er lange løp. De som har sett reportasjene
med Lars Monsen og om Finnmarksløpet
på TV vet hva det er snakk om: snø, vinter,
blest, kulde, mørke og lange distanser.
Men Eileen er også med på teamet, enten
som håndtlanger, eller hun kjører løp selv. I
de siste årene er teamet også supplert med
valper etter en hanhund som har gått i det
lange løpet i Alaska: Iditarod. Det er et sus
av villmark bare i navnene til bikkjene: Luf-
sjå, Hedlo, Krekling, Multe….. Smilla. 

Og nå kan folk i urbane strøk få forsøke
seg på hundekjøring i villmarka rett fra

gården. Sven-Erik har hatt med seg inn-
vandrerungdom på sommerleir i nabo-
området, barn med spesielle behov,
rampunger og skatere og villbasser fra
byen, og gamle damer som er for stive til
beins til å gå i skogen selv lenger. Både
sommer og vinter er det duket for kjøring
med hund: om vinteren med slede og om
sommeren med vogner. 4 - 6 - 8 bikkjer er

Villmark i nærmiljøet
Tekst: Johanne Sundby Foto: Marte Stensland Jørgensen
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ivrige og halser av gårde. Barna
får sele på hundene selv, etter
fargekoden: rød sele passer til
hund med rødt halsbånd, og så
videre. Oftest går det helt fint, og
barna hyler av glede og sier at
”Dette er gøyere enn Tusenfryd”. 

Litt engstelige barn kan klappe
kaniner og løpe med småhun -

der. I en svær, stasjonær lavvo på
gården kan man steke lapper på
en tradisjonell steketakke, eller
koke suppe på bål. Sven-Erik er
anleggsgartner og Eileen er super -
estetiker – så om sommeren er det
vakre blomster over alt, grønnsak-
hage og grønne enger. Til og med
på taket av gapahuken er det
blomstereng. 

Bergvang, som gården heter,
har hatt mange slags oppdrag.

Barnebursdager, bryllupskjøring
(ja, med hundespann!), weekend-
fosterbarn, nabolagsbesøk, og
slike ting. ”Vi kunne sikkert drevet
med bedrifts-event også”, hevder
Eileen, ”men vår filosofi er litt
anner ledes. Heller tjene litt mindre
og være til glede for grupper som
ikke har så lett tilgang på natur,
enn å dytte lett berusede foret-
ningsmenn av gårde på ting de
allerede har gjort før”. I år har de
for første gang tatt med en gjeng
rullestolbrukere på fjelltur. Hunde-
spannet trakk bagasjen, rullestol-
brukerne trillet innover en fjellvei
på vidda. Dette ble arrangert av en
lokal turistforening. ”Det er lettere
for oss å være med på slikt når vi
også har turlederkompetanse”,
sier Sven-Erik, ”da kan vi ta fullt
ansvar for turene, ikke bare være
fraktekvipasje”. Drømmen er å ta
med vanskeligstilt ungdom på
lengre turer i fjellet, kanskje til og
med vinterstid. Med hundespann
blir motivasjonen for å komme seg
av gårde mye, mye større. 

Men likevel er det aktiviteter i
nærområdet som er mest

sentralt. ”Vi senker terskelen for å

være i natur og villmark” mener de,
”Vi er så nær byen at de som hol -
der til der kan komme uten for mye
om og men, og vi er så nær marka
at vi kan bringe dem i nærkontakt
uten videre”. Dyr har sin egen
evne til å kommunisere, selv svært
sjenerte barn kan glede seg over å
klappe en rolig ku. ”Joda, vi spiser
kjøttet fra noen av dyrene våre”
sier Eileen, men sånn er det bare.
Det legges vekt på å lage god mat
fra råstoffer som naturen her i
omgivelsene gir oss, urter, grønn-
saker, kjøtt. Ikke helt økologisk,
men likevel naturvennlig. Eileen
eksperimenterer med andre måter
å bruke dyra på også: dyreassis -
tert terapi, heter det studiet hun
har engasjert seg i. 

Med gårdsdrift, turistvirksom-
het, villmarksturer, trening av

hundespann for konkurranse,
egne turer bare for avkobling, og
investeringer i nye bygg og anlegg
på gården har ikke døgnet nok
timer. Litt andre jobber må de også
ha for å få det til å gå rundt. ”Vi
liker å ha oppdrag for ideelle
organisasjoner som Turistforenin -
gen” sier de, ”for da kan vi utvikle
konseptene sammen og virkelig-
gjøre mottoet om at alle skal ut i
naturen”. Barnevernet, kommu -
nene, NaKuHel, og nabolagsven -
ner er nettverket som gjør at folk
får vite om dette. Til og med VM på
ski fant ut at de kunne sende noen
utenlandske gjester ut på hunde-
spanntur på Bergvang. 

Slike aktiviteter krever selvsagt
litt infrastruktur, goodwill og

utstyr: pulker og sleder, gode
trekkseler, beiteområder nær går -
den, vennlig innstilte naboer,
hundevogner som tåler at to ung-
dom kræsjer i et tre, inngjerdede
områder så ikke hund og sau
kommer i samme innhegning, og
toleranse for søle, gras, hundehår
og dyremøkk. I alle fall for de som
bor her!

En siberian husky
nyter tilværelsen i
vårsola på
Hardangervidda.

Foto: Peter Przybille
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Hakadal sledehundseminar 17.-18. september 2011

I år som i fjor, og året før der, dro
vi på seminar hos Hakadal slede-
hundklubb på Harestua. Her tref -
fes smått og stort av hundekjøre -
re. Det er interessante foredrag og
masse bra utstyr til messepris.

Linda og jeg startet tidlig hjemmefra på lør-
dag og ankom i god tid før første foredrag
begynte. Alle hundene untatt 2 ble satt
igjen hjemme. Vi fant ut at 2 hunder måtte
vi ha med for bl.a å prøve seler og i tillegg
for litt sosialisering. Nå var det ikke tillatt å
ha hunder oppstallet på området, men
mange hadde med hund og gikk inne på
messeområdet med dem. For å prøve seler
og en del utstyr som bør være skredder-
sydd så må man jo ha med hunden.

Hakadal sledehund klubb hadde fått inn
fine foredragsholdere i år også. Roger Dahl
holdt innlegg om Canyon kennel, trening og
foring og om Finnmarksløpet. Fra USA kom
Arleigh Reynolds som er en av verdens
beste hundekjørere på det vi kaller mellom-
distanse (40 – 50 km). Han er i tillegg en
meget anerkjent veterinær og har forsket
mye på ernæring og kosthold for slede-
hunder under hard trening og i løp. I fjor
hørte vi på Tim Hunt som har en lignende
bakgrunn, og mye av det Arleigh presen -
terte var likt, men litt mer avansert. Flere av
de som ikke har gode nok språkkunnska -
per fikk nok litt problemer med å henge
med, men presentasjonene var meget
illustrative.

Det var også foredrag av Kjetil Reitan fra
Amundsen/Scott dokumentaren (Race to
South pole) og presentasjon av nye løp
som Norway Trail.

På messa utenfor lokalene var det mye fint
utstyr å finne. Ikke noe revolusjonerende

Tekst og foto: Odd Gulaker

Hundekjører Butikken Vom og Hundemat på Elverum, representert ved Stig Torp og Tommy
Elvsvebakken. 

Seleverkstedet ved Jan Reinertsen, med seler og sparkesykler. 

Snørokk handicrafts, flotte strikkeprodukter laget av Kari Hope. Hundekjørerseminaret ble holdt i gymsalen på Harestua skole. 
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nytt, men mange fiffige detaljer.
Utvalget på en del utstyr
begynner å bli stort, spesielt på
sledefronten er det mye å velge
i. Styrbare sleder i alle fason ger
og varianter, som i realiteten er
mer eller mindre styrbare. Av
disse er det Snorre Næss sine
Skunk sleder og OT-pasvik
som peker seg ut som faktisk
styrbare. Yeti sleden har et
annet prinsipp med innsving,
mens RC (Sledeverkstedet) har
en blanding av Snorre Næss og
OT sitt prinsipp. Litt mere gehør
for såkalte sittesleder hos
langdistansekjørere siden flere
synes det er greit å kunne sitte
ned bak sledebøylen uten å stå
på huk i motvind.

Snøanker i forskjellige varianter
og mange ulike seletyper. Det
ryktes at nomeselene til Bewe
passer spesielt godt til Sibe -
rians, noe som jeg ikke har fått
testet ut, men vi får stole litt på
de som har prøvd.

En del bekledning og fottøy
hører med og Linda kjøpte seg
Nesnalobber.

Flere har gått over til å bruke
eskimokrok på selene (pinne i
stedet for krok). Det er forelø pig
kun tillatt på bakliner. På nakke -
liner er det liten bronsekrok
som gjelder.

Mange flotte treningsdoninger
for de som ikke vil ha ATV. Den
flotteste er uten tvil Trollcart.
Selv kjøpte jeg en sånn et par
uker etter seminaret og er
kjempefornøyd.

Kari Hope m.fl. stilte også ut
handcraft med anorakker, sok -
ker, votter, kjoler, luer og ull -
under tøy. Her kunne man kjøpe
og bestille ting som ingen
fabrikk kan lage.

Nok å bruke penger på og som
vanlig gikk det mer enn plan-
lagt. Hakadal hadde også en
meget bra kafeteria hvor de
solgte hjemmelaget kake, pøl -
ser og vafler til en rimelig
penge. Gikk i hvert fall ikke sul -
ten derifra. 

Non-stop dogwear med Arrow-slede i forgrunnen. Mange hadde stand på hundekjørerseminaret. 

BEWE-sleder ved Emil Inauen. 

Johanne Sundby ser på en italiensk vogn hos Handler Import. 

Informasjon om Canikur som stabiliserer hundemagen. 
Roger Dahl fortalte om sine erfaringer som hundekjører, og om
Finnmarksløpet.
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Langdistanse hundekjørerkurs på Fagerheim Fjellstugu
21.-23. oktober 2011

Når Ralph Johannessen og Inger-
Marie Haaland inviterte til lang -
distansekurs måtte vi bare melde
oss på. Når en gammel ringrev
som Ralph gir fra seg noen av
sine kunnskaper og Inger Marie
setter ord på det, så er det den
ultimate opplevelsen for amatører
(rookies) som kanskje planlegger
å delta på lange løp, enten til vin -
teren eller neste vinter.

Her var det lagt opp til et rikholdig kursopp-
legg fra fredags ettermiddag til sent utpå
søndags ettermiddag. Kursledere var:
Ralph Johannessen og Inger-Marie Haa-
land + en meget dyktig veterinær som heter
Geir Erik Berge.

Langdistanse hundekjøring er en sport som
har fått mange nye deltagere de siste
årene. Ambisjonene er forskjellige, men
alle som melder seg på og vil kjøre løp, har
som regel sitt personlige mål og vil kjøre
best mulig ut ifra teamets egne forutset-
ninger. Langdistanse hundekjøring er mer enn

noen annen sport en ”erfaringssport”. Man
kan gjøre tabbene og lære av dem. Eller
man kan forsøke å lære litt mere på for-
hånd og derved unngå å gjøre feil.

Vi fikk gjennom et tettpakket teoretisk og
praktisk kurs vite alt som skulle til for å

kunne stille til start og gjennomføre et godt
kjørt langdistanseløp med hundespannet
vårt.

Det ble fokusert på hundene; avl og typer,
treningen frem mot løp, hundekjørerens
styrker og svakheter og hvordan du best
forbereder deg selv. Foring under trening

Tekst og foto: Odd Gulaker

Kursdeltakerne på langdistansekurset samlet foran Fagerheim Fjellstugu på Hardanger-
vidda.

Kursleder Inger-Marie Haaland, vinner av Finnmarksløpet 1000 km i 2009.Kursleder Ralph Johannessen, vinner av
Finnmarksløpet 1000 km i 2010.
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og foring under konkurranse,
løpsforbere delser, utstyr du be -
høver og løpsgjennomføring fra
start til mål samt strategiske løps-
vurderinger.

Den praktiske delen av kurset
innebefattet: foringsråd og nyttige
tips, hva bør du fore med for
optimal ytelse gjennom hele løpet
og HVORDAN skal du fore. Utstyr
du behøver (en nøytral vurdering),
pakking av slede til løp, sjekk -
punkt rutine i praksis, slik unngår
du skader på hundene under tre -
ning og under løp og en solid vei-
ledning på hvordan du selv under-
søker at hundene dine har det
bra/er skadefri/klare for å løpe vi -
dere + råd for potestell, massasje
og stretching.

Kurset passet for de som hadde
meldt seg på ett eller flere
langdistanseløp for første gang
denne sesongen, for de som har
kjørt noen år, men som ikke har
klart å fullføre løp eller for de som
har fullført, men kanskje ikke riktig
så stilfullt som man hadde ønsket
og for de som planlegger å delta
på langdistanse løp i kommende
år. Selv erfarne kjørere ville garan -
tert kunne hentet noen rykende
ferske tips og råd under kurset.

Linda og jeg hadde lagt opp til å bo
på hytta på Haugastøl og pendle
opp til Fagerheim (ca. 10 km en
vei). Vi hadde med alle hun dene
og Trollcarten for å kombinere opp-
holdet med litt trening på Rallar -
veien. Ut fra rapporter fra fjell -

heimen var det litt for dårlig føre
lenger opp i fjellet. Vi pakket og
kjørte oppover med 15 hunder fre-
dag formiddag. På veien havnet vi
i en påkjørselulykke ved Geilo hvor
en rulleskiløper hadde blitt påkjørt
av bil. Heldigvis ingen livstruende
skader, men vi ble forsinket med 2-
3 timer siden vi måtte ta ansvar for
skadestedsledelse til politi og red -
nings personell kom.

Med det på kjøpet rakk vi akkurat å
hive inn ba gas jen på hytta, lufte
bikk jene på langkjetting for så å
hive alle pelsene i bil og henger for
å rekke første økta på Fagerheim.
Nå hadde også været slått om til
mildvær og regn. Noe som førte til
at det ble is og holke der hvor det

Inger-Marie og engasjerte tilhørere.

Kursleder og veterinær Geir Erik Berge forteller hvor
viktig det er med god tannhelse hos hund.

Studering av slede med utstyr, og hvordan den pakkes til løp.

Å lage kjøreplan er viktig. Her vises Inger-Marie Haalands
kjøreplan for Finnmarksløpet 2009.
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tidligere var snødekke (på
Rallar veien). Det lovet ikke
godt mht. treningsmulig he -
ter.

Vi ble møtt av blide verter
og kursdeltakere på Fager-
heim. Kaffe og middag som
smakte nydelig. Lengste
turen hadde nok damen fra
Svalbard som hadde kom -
met ens ærend for å delta
på kurset.

Så gikk vi rett på med fore-
drag om trening og forbe-
redelser. Her vekslet Ralph
og Inger-Marie om å gi oss
kunnskap. Det ble noen
hektiske timer og så dro vi
ned til Haugastøl for å fore
hunder. Sliten var vi etter
en lang dag og vi rakk så
vidt å ta en dusj før vi
stupte i seng. Vi må ha
vært alt for trøtte, for neste
morgen forsov vi oss litt.
Det var mye som skulle
gjøres før vi kunne kjøre
opp til Fagerheim. Hunder
som skulle luftes og legges
i hundehenger og bil, og for
som skulle forberedes. Vi
kom oss oppover 0,5 timer
forsinket, men heldigvis
gikk vi ikke glipp av så vel -
dig mye. Litt ble vi mobbet
av Ralph og Leif, men sånn
får man tåle når vi har så
godt sovehjerte.

Ralph fortalte en del om
løpskjøring, forings- og
snackeplan og etterpå ble
det mange timer med fore-
drag fra Geir Erik Berge om
ernæring, omega 3, 6 og 9,
foring under trening og
under konkurranse. På
ettermiddagen hold Inger-
Marie og Ralph foredrag
om strategiske vurderinger
før og under konkurransen.
Til middag ble det servert
deilig soppsuppe, kjøttbol -
ler og dessert. Det ble også
tid til hyggelig samvær, prat
og meningsutvikling.

Til slutt måtte vi bare
komme oss ned for å fore
hundene og få lagt de for
kvelden. Vi ville ikke kom -
me for sent neste dag.
Hundene ble luftet en gang
i løpet av dagen og var
utrolig stille og rolige hele
dagen. Med en luftetur (litt
av en jobb å lufte 15 hun -
der) etter foring stupte vi og

hundene i seng. Neste dag
stod vi tidligere opp og vi
rakk akkurat første timen
på Fagerheim.

Siste dagen snakket Geir
Erik om hundens leddfunk-
sjon og hundens tenner.
Mange fikk seg nok en
ah-ha opplevelse i forhold
til hvor fort hunden blir
påvirket negativt av dårlig
tannhelse. 

Så ble det foredrag av
Ingen-Marie om handler-
oppgaver, løpsforberedel -
ser, nyttig utstyr til trening
og løp, bekledning og fot-
tøy og praktisk gjennom-
gang hva en løper gjør på
sjekkpunkt. I tillegg fikk vi
en gjennomgang av hvor -
dan man skal sjekke hun -
dene enkelt og greit etter
trening og under løp for å
se om de er ok.

Til slutt ble kurset avsluttet
med spørsmål mens Leif
og Kaya serverte vafler og
kaffe. Vi er ikke mindre enn
imponert over hvor bra vi
har blitt traktert mens vi var
der. Vertskapet og spesielt
Leif og Kaya har stått på og
ytt en fantastisk service
hele veien.

Etter avsluttet kurs dro vi
ned til Haugastøl for å fore
hunder og slappe av. Klok
av tidligere erfaring hadde
vi satt av hele mandagen til
en treningstur og avreise.

Mandag stod vi opp til opp-
holdsvær og forholdsvis
mildt. Regn og mildvær de
siste dagene hadde fjernet
isen på Rallarveien helt inn
til Gråskallen tunnel. Vi
selet derfor opp 2 spann og
kjørte hver vår tur på  ca.
15 km. Så pakket vi, vasket
hytta og dro hjem. Hjemtu -
ren gikk veldig greit via
Kongsberg hvor vi hentet
de 2 siste hundene som
hadde hatt fri den helgen.

Ralph og Inger-Marie har
snakket om et videre -
gående kurs. Hvis det blir
aktuelt kommer vi nok til å
være med på det. Kurset
gav oss mye nyttig kunn-
skap og det var svært
hyggelig å møte så mange
koselige folk.

Pause ute for å trekke frisk luft og strekke på beina.

Kaffepause inne. Bak til høyre sitter Linda Anthonsen.

Inger-Marie hadde mange ”demonstrasjonshunder”.
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Drammen Grand Prix 16. oktober 2011
I år som i fjor var det flott vær da Dram -

men trekkhundklubb arrangerte sin årlige
barmarkssprint, Drammen Grand Prix, på
travbanen. Tre deltakere konkurrerte med
SH, Kurt M Nilsen, sykkel med en hund, Karl
Martin Furre, sparkesykkel med en hund, og
Viggo Jørgensen i 4-spann. I tillegg deltok
undertegnede i miljøklassen uten tid, med 4-
spann. 

Alle tre hevdet seg utrolig bra, og viste at
en SH er en rask hund. De to rundene på til-
sammen 1.600 meter med fellesstart er
spennende, både for tilskuerne og delta -
kerne. Kurt M Nilsen har lagt ut en film, se:
http://www.youtube.com/watch?v=_QjLHmL9AbU

BM sykkel 1 hund menn:
Nr 5 av 7        Kurt M Nilsen                  3:04:03
1R sparkesykkel 1 hund
Nr 7 av 10      Karl Martin Furre            3:44:06
4R vogn 4-spann
Nr 1 av 3 i første heat: Viggo Jørgensen
Finaleheatet: nr 3 av 4 på tiden 3:06:55.
Vinner i finaleheatet: Lena Boysen Hillestad
med greystehere.

1. Kurt M Nilsen med Eski, bildet er tatt på
høstsamlingen på Sataslåtten.

2. og 3. Karl Martin Furre med Kompis
4. Viggo Jørgensens 4-spann i finaleheatet

med Ylva og Dina, Eric og Echo. 
I Miljøklassen deltok Tora Kleven med Siri og
Luna, Tanja og Ross.

Det var første løpet til Eski, som er
født i 2010. Vi startet med sykkel i et
felt av bare vorstehere. Det manglet en
plass på finalekvalifiserering, men han
var noen hundre meter foran to vorste-
here.

Tiden ble 3,04 på 1600 m, som gir
snittfart på 31,58 km/t. 

Sanden på travbanene suger mye
krefter av både hund og sykelist selv
om det er sprint, så litt trening på sprint
i forkant av løpet neste år bør gi bedre
resultater.

mvh Kurt M. Nilsen

1 2

3

4
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Sjekkpunkt er det stedet der hun -
dene tar ut hvile på løp. Og der
man får mellom stasjonstider og
regner ut hvem som leder. På de
lange løpene kan hun dene ikke
løpe hele strekket uten å få sovet
og hvilt seg litt. Man stoler ikke
helt på at kjørere ordner nok hvile
ute i sporet, og derfor lager man
sjekkpunkt. På noen løp er disse
obligato riske, både med hensyn til

sted og minimum hviletid (man
kan selvsagt hvile så lenge man vil
ut over den obligatoriske mini-
mumstida), og i andre løp har man
valgfrie steder og en hvilepott å ta
av. Ofte vil det siste stoppestedet
før mål kreve en spesifisert hvile
fordi hundene ikke skal løpe siste
strekk helt utkjørt, eller kom me til
mål som sjanglende, utmattede
dyr. 

På sjekkpunkt skal hundene roes ned, få
halm å hvile i eller legges i tepper og med
dekken på, og de skal ha mat og drikke.
Har de hatt potesokker på, skal disse av.
Handleren kan hjelpe spannet på plass og
være der til det er sikret med foranker og
bakfeste. Bare kjøreren får lov å stelle
bikkjene. Han må sette i gang fôrkoker og
finne fram fôrskåler til bikkjene. Noen gir
hundene en snack med en gang, andre
venter litt med å fôre. Uansett trenger bik -
kjene mest mulig sammenhengende hvile
og søvn. De legger seg fort til rette i hal -
men. De kan få tilsyn av veterinær om kjø -
reren synes det er påkrevd, eller om
løpsveterinæren synes det. En løpsveteri-
nær kan ta en hund ut av teamet dersom
bikkja ikke er frisk. Oftest er kjøreren enig i
det. De fleste forventer at spannet skal få
oppmerksomhet først, før føreren kan ta
seg hvile og mat. Ofte rekker ikke kjøreren
å hvile stort. Men om det er en lang obliga-
torisk hvile; 8 timer eller mer, kan det bli tid
til god søvn og et varmt måltid eller to. Kjø -
reren kan ta imot utstyr fra depot, som er
ordnet av ham og handlere på et tidligere
tidspunkt. Oppladet batteri, mat til kjører og
hund, brennstoff, dekken. Bare kjører kan
hente varer fra depotet. Man kan bytte
sledemeiebelegg eller bytte slede dersom
denne er skadet.

Og man kan få oppdaterte resultater og
snakke taktikk med handlere og lure kon-
kurrenter og skumle på planenen deres.
Sjekkpunktene er ofte bemannet med folk
som tar tidene, fører nettlogg, passer på at
ingen forstyrrer bikkjene og at ingen jukser.
Og de hjelper kjøreren å komme seg av
gårde igjen etter hvilen. Noen hunder vil
dra avgårde straks og logrer og hopper,

Sjekkpunkt
Tekst og foto: Johanne Sundby

På vei inn til sjekkpunktet på PolarDistans.

Sjekkpunktet på Seppala, med overnatting i telt.Chigga koser seg på sjekkpunktet.

Hva skjer på et skjekkpunkt egentlig?
Det er ikke et sted der noen unge hundekjøre rer
sjekker opp andre og enda yngre hundekjørere 
(hun dekjørere er ofte litt opp i åra og slik da).
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andre bare snur seg og vil ned
i halmen igjen. Det tar tid å
riste av seg stivhet. 

Sjekkpunkt er først og fremst
en lang distansesak. På stage-
races får en ta bik kjene inn i bil
eller hundestall, på sjekkpunkt
kan bikkjene ikke føres bort fra
oppstallingsplassen. Man kan
sette igjen hun der men ikke ta
inn igjen uthvilte og friske
hunder. Derfor minker ofte
spannstørrelsen utover løpet i
de lengste løpene. Ingen –
nesten – fullfører med alle. Det
er en del av strategien. 

Sjekkpunkt kan man øve på. Å
ta med bikkjer på overnattings-
tur i naturen er sjekkpunkttre -
ning. Å spise på kommando gir
gode sjekkpunktrutiner. Å
huske i hvil ken rekkefølge man

skal gjøre ting er lurt. Å pakke
til tur gir øvelse i å pakke de -
potsek ker. Rutinerte bikkjer
vet hva sjekkpunkt er til. En av
mine lederhunder nektet å la
være å stoppe på det siste
sjekkpunktet før mål på Polar
Distans. Vi hadde kjørt hele
løpet, 16 mil, uten stopp. Det
er litt risikobetont. Men han
hadde løpt lange løp mange
ganger, og kjente igjen sjekk -
punktstem ningen der og da.
Halmen, bålet og folket på
sjekkpunktet. Det var bare at
det lå kun fire kilometer fra
mål, slik at jeg planla å skippe
det. Men han snudde hele
spannet og gikk tilbake og la
seg ned!

Nå har vi trent på å kjøre rett
gjennom sjekkpunkt også, for
sikkerhets skyld. Sjekkpunktøvelse - her på Hardangervidda.

Bilder fra 
Saskia Mämpel

som bor i
Atndalen

Over: 
Lina Grøvan Johnsen og Akka.

Til venstre:
Saskia Mämpel og Socke
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POLARHUNDLØPET
3. mars 2012

Grimsbu turistsenter i Folldal
www.grimsbu.no

løpet er terminfestet og kjøres etter NHFs reglement

Distanser: 50 km og 100 km A- B- C- klasser

Spannklasser 100 km
Slede 12-spann (9 - 12 hunder)

Slede   8-spann (7 - 8 hunder)

Slede   6-spann (4 - 6 hunder)

Nordisk: opp til 4 hunder

(Langdistansetest B - 100 km på min 8 km/t)

Spannklasser 50 km
Slede   8-spann (7 - 8 hunder)

Slede   6-spann (4 - 6 hunder)

Slede   4-spann (3 - 4 hunder)

Nordisk: 1-spann og 2-spann

(Langdistansetest A - 50 km på min 8 km/t for spann-

størrelse opp til 2-spann nordisk og 4-spann slede.)

Startkontingent: 100 km: kr 750     50 km: kr 650

Kontonr: 1503.15.26741

Påmelding sendes til:
Norsk Polarhundklubb,

v/Rita Lysholm,

Skjevdalen, 7374 Røros

E-post: rita@wanvare.no

Påmeldings- og betalingsfrist: 21.februar
Etteranmeldelser godtas fram til 1.mars. Avgiften økes

da med 20%.

Husk å skrive på klasse.

Kontaktperson:
Rita Lysholm

72 41 38 52/926 14 849

E-post: rita@wanvare.no

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

Sträckor: SH spann: Övriga spann: Pris:
5 km 2-spann (yngre junior) 2-spann (yngre jr) Gratis
10 km 4-spann (äldre junior) 4-spann (äldre jr) Gratis
10 km 4-spann 1-spann 400:-
15 km 6- och 8-spann 400:-
30 km 1-6-spann 450:-
45 km 6- och 12-spann 8-spann 500:-
Linkörningsklass 2x15 km 1-spann, B- och C-klass 400:-

Pulkastil: 1- 4-spann (även siberian husky vid intresse)
Slädhundstil: junior, 4,6,8 och 12 spann. Tävlingen k¨ors under
IFSS regelverk (www.sleddogsport.net). Vill man bara delta en dag
under helgen är det halva anmälningsavgiften (200-250:-/spann).

Tag med registreringsbevis, vaccinationsintyg samt gröna kort.
Uppge FID nummer vid anmälan för att underlätta kontroll av förar-
licens. Giltigt förarlicens krav för att få starta. SPHK:s meriterings-
blankett skall vara korrekt ifylld och inlämnas vid registrering i
sekretariatet före start - gäller även om ni inge meriterar. Prisutdel-
ning sker på söndagen efter tävlingens slut.

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

Boende alternativ 1: I privata stugor, 8 bäddar i vandrarhem met i
Nornäs, bokas på telefon 0251-60035.
Boende alternativ 2: Norrsjön Spa & Gästgiveri i Sörsjön, bokas
på telefon 0280-53002.
Boende alternativ 3: Vid interesse kan det arrangeras boende i
Nornäs Bystuga/skola. Dette bokas först när övriga alternativ är
fullbokad.

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

Sista anmälnings- och betalningsdag: fredag den 3 februari 2012.
Efteranmälan tas emot till och med den 13 februari 2012 mot 50:-
/spann i höjd startavgift (gäller även juniorklass). 
OBS! Ej inbetald anmälningsavgift vid anmälningstidens
utgång medför att anmälan stryks!

Alla betalningar sker till SPHK:s rasklubb för Alaskan
Malamute: PG 69 79 25-6

Alaskan Malamute och Grönlandshund har möjlighet att meriterar
på dragprov 10 och dragprov 60. Samojed har möjlighet att
meriterar på dragprov 60.

Alla de polara raserna är hjärtligt välkomna!

SPHK:s rasklubb för Alaskan Malamute hälsar Er välkomna till en trevlig hundkörarhelg i Nornäs!

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

18-19 februari 2012 i Nornäs, Dalarna
SPHK:s rasklubb för Alaskan Malamute arrangerar ett unikt meriteringstillfälle för alla fyra polara raserna.

Rasmästerskap för Alaskan Malamute och Siberian Husky
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Polardistans är en långdistanstävling för renrasiga polarhundar.
Det är en unik tävling dels för att den enbart är för renrasiga
polarhundar och dels för att de tävlande från start har med sig
all utrustning, inklusive mat till sig själva och till hundarna. Ingen
hjälp får tas emot under tävlingen och det finns ingen depå. 

Tävlingen går på markerade leder i vänlig fjällterräng, myr och
storslagen skogsmark i området Särna, Lofsdalen, Lillhärdal.
Start och mål är på Särna Camping. Sista tid för målgång är 
fredagen den 9 mars kl 12.00. 

Distanser och klasser:
160 KM 300 KM
Pulka 1-2 hundar Pulka 1-2 hundar
(1 hund i mål) (1 hund i mål)
Pulka 3-4 hundar Pulka 3-4 hundar
(2 hundar i mål) (2 hundar i mål)
Slädhund B, 4-8 hundar Slädhund B, 6-7 hundar
(4 hundar i mål) (5 hundar i mål)
Slädhund C, 6-8 hundar Slädhund B, 8-12 hundar
(5 hundar i mål) (6 hundar i mål) 

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

Startavgifter:
Betalning senast 160 km 300 km
2011-12-31 2 500 sek 3 500 sek
2012-03-01 3 500 sek 4 500 sek

Startavgiften inkluderar avgift för dragmeritering, startfrukost,
lunch och bankett fredagen den 9 mars.
Kartor kommer att kunna köpas på plats (se hemsidan).

Startavgift sätts in på: Bg 5574-8404, SPHK Västra, 
c/o Camilla Öhrn, Frölundaborgs allé 3, 414 76 Göteborg 
IBAN NO: SE5880000836839843366932
OBS! Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betal-
ningen. Om du har problem med betalning eller anmälan 
skicka ett mail till camillaohrn@yahoo.com.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen eller 
att slå ihop klasser vid för få anmälda deltagare. Mer informa-
tion om bl.a. avbokningsregler hittar du på vår hemsida
www.polardistans.com 

Det går även bra att kontakta arrangörerna: 
race@polardistans.com eller SPHK Västras ordförande
Dan Palmblad tel: 076-141 46 76.

12:e året i rad
SPHK:s LÅNGDISTANSTÄVLING 5 -9 MARS 2012 (v 10)

SPHK Västra och SPHK Gävle-Dala hälsar välkommen till POLARDISTANS
Den naturliga utmaningen

SPHK Gävle Dala inbjuder till KM Ryssjön Open 25-26 februari 2012
I samarbete med Ryssjöns SHK

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

Tävlingen är ett meriteringstillfälle i sprint (ej 2 x 6 km eller
2 x 32 km) och medeldistans (OBS! varvning 17 + 17 + 11,5
= ca 42 km) för siberian husky. 
Tävlingen är ett meriteringstillfälle för samojed på sträckan
2 x 32 km.

Anmälningsavgift: 650 kr. 2-spann:ungdomar/juniorer: 325 kr.

Anmälan: helst via SDSF’s nätanmälan eller direkt till täv -
lings ledaren Cecilia Lönnberg, för de klasser som inte finns
där via mail cecilia.lonnberg@leksand.se tel 072-2131327.

Sista anmälningsdag: söndag 12:a februari, efteranmälan
tom 19:e februari.
Sista betalningsdag: tisdag 14:e februari, betalning bokförd
efter sista betalingsdag räknas som efteranmälan = 100 kr
extra. SPHK GD pg 93 24 27-8. 
Utländska förare betalar på plats.

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

 domar, juniorer
4-spann släde: 2 x 11,5 km

6-spann släde: 2 x 15 km
8-spann släde: 2 x 17 km
1-spann pulka: 2 x 11,5 km (ej meriterande)
1-spann lina: 2 x 11,5 km (ej meriterande)
2 x 32 km släde: 4-8 hundar
2 x 32 km pulka:1-4 hundar
LMD 2 x 42 km medeldistans

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

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

Middag lördag kväll Folkets hus: 80 kr vuxen/40 kr barn upp
till 15 år bokas enligt beskrivning, meny läggs ut på Gävle
Dalas hemsida ca 1 månad innan tävlingen. (BYO)

Boende:
Folkets hus Svartnäs 50 kr/natt hårt underlag bokning
Mona Sjöö 0243-23 26 25
Ingemar Moray 070-255 41 31
Jädraås herrgård: 0297-451 65 (även vandrarhem)

Alla är hjärtligt välkomna!
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Program for Festivalen
Fre.23.3. Kl 18.00 Sekretariatet åpner på Speiderhuset i Folkepark-
en

Kl 19.00 Kjørermøte i Speiderhuset, obligatorisk
Kl 20.00 Grilling/sosial samling i gapahuken

Lør.24.3. Kl 08.00 Sekretariatet åpner på Speiderhuset
Kl 09.00 Første start
Kl 17.00 ”VM” i 100 meter hundekjøring
Kl 19.00 Bankett på Speiderhuset

Søn.25.3. Kl 08.00 Sekretariatet åpner på Speiderhuset
Kl 09.00 Første start
Kl 15.00 Premieutdeling på Speiderhuset.

Klasse ...................Spann...................................Distanse.......Startkont.
Alle opp til 18 år...Snørekj 1 hund (kun lørdag)...5 km..............100,-
Senior ..................Snørekj 1 hund (kun lørdag).24 km..............250,-
10-12 år ...............2-spann (kun søndag).............5 km..............100,-
12-18 år ...............3-spann (kun søndag)...........10 km..............100,-
4S ........................4-spann .................................10 km..............500,-
6S ........................6-spann .................................12 km..............500,-
8S ........................8-spann .................................16 km..............500,-
4MDJ 14-16 år.....4-spann .................................24 km..............500,-
4MD .....................4-spann .................................24 km..............500,-
6MD .....................6-spann .................................40 km..............500,-
8MD .....................8-spann .................................45 km..............500,-
Alaskan malamute .1-sp (trekkhundprøve kun lør.).10 km..............250,-

Felles for alle klassene: Dersom det kommer 3 eller flere startende
blir disse klassene delt opp i gruppe A, B og C Ved færre startende
vil de påmeldte få tilbud om å starte i en annen gruppe eller klasse.

Alle klasser går over 2 heat, 1 på lørdag og 1 på søndag.
Snørekjø ring, barneklasser og Malamute-testen går kun på lørdag.

Dette er kun er oversikt over klassene. Rekkefølgen vil bli satt opp
se nere. Det er muligheter for klasser for registrerte polarhunder i alle
distanser. Men, ved få påmeldte vil det kunne bli gjort endringer slik
at flest mulig starter i samme klasse.

Praktiske opplysninger

Bankett på Speiderhuset
Pris pr person blir ca kr 250,-, dette er ikke helt avklart ennå. Halv pris
for barn under 13 år. Påmelding til banketten sendes sammen med
påmeldingen til: Kristin Tjosås Pedersen, 
kristin_tjosaas_pedersen@hotmail.com, tlf 0047 91722606, eller
Kari Eldby, kari.eldby@online.no tlf 0047 95083739 (bruk tekst -
melding).

Overnatting
Harstad camping tlf nr 0047 770 073662
Thon Hotel tlf nr 0047 770 00800
Grand Hotel tlf nr 0047 770 3000
Tjeldsund brua kro og motell tlf nr 0047 770 89300
Det er også god plass til telt/lavo, campingvogn og bobiler rett ved
are naen. Det er ikke muligheter for strøm.

Påmelding innen 15. mars 2012 til:
Mail: kristin_tjosaas_pedersen@hotmail.com, tlf 0047 91722606
eller kari.eldby@online.no, tlf 0047 95083739 (bruk tekstmelding)

Bruk bankgiro 4730 16 70210 ved forhåndsbetaling.

Påmeldingen skal inneholde: Klasse det skal kjøres i, kjørerens
navn, nasjonalitet, klubb, adresse, alder og lisens nr. Dersom du skal
delta på bankett skal det også opplyses om dette. 

Lover og regler:
Krav om chips
Viktige attester: Vaksinasjonsattester med chipsnummer på alle
hunder. For registrerte polarhunder som stiller i egen klasse må også
registre ringsbevis fra kennelklubben medbringes. 

Vi ønsker og lage presentasjoner av deltagerne med bilder etc på
blog gen vår: http://harstadhundekjorerfestival.blogspot.com

Harstad Hundekjører Festival ønsker alle hjertelig velkommen.

Innbydelse til Harstad Hundekjørerfestival 23-25 mars 2012
http://harstadhundekjorerfestival.blogspot.com

Velkommen til Hundekjørerfestival i Folkeparken - Hjertet av Harstad

1/1 Nyttårsrace, Helgbosjön, SPHK Gävle-Dala
V.1 Ungdomsläger, SPHK Nedre Norra
6-7/2 Snöträff i Nornäs, Rasklubben för Alaskan malamute
18-21/1 Vinterträff Nederhögen, Grönlandsmästerskap 

20-21/1, Rasklubben för Grönlandshund
21-22/1 Nya Nordic Open, SPHK Nedre Norra
28-29/1 Västras Vinterrace, Lekvattnet, SPHK Västra
4-5/2 Polarhundsmästerskap
V. 6 Furudalsveckan, Rasklubben för Samojed
10/2 Utställning Furudal, Rasklubben för Samojed
V. 6 Malamuteveckan, Ljungdalen, Rasklubben för 

Alaskan malamute
11/2 Utställning Ljungdalen, Rasklubben för Alaskan

malamute
18-19/2 SHAM-draget, rasmästerskap för Siberian Husky och 

Alaskan malamute med meriteringstillfälle för 
Grönlandshund och Samojed

18-19/2 Nationalparksevent, Hamra, SPHK Mälardalen
V.7 2 till 3-dagarstur i södra Härjedalsfjällen, 

SPHK Gävle-Dala
24-26/2 Öppna SM, Släde, Kiruna
25-26/2 Ryssjön Open, Ryssjön, SPHK Gävle-Dala
2-4/3 Öppna SM, Kiruna, Släde
5-9/3 Polardistans, Särna, SPHK Västra

7-11/3 Öppna SM, Kiruna, Nordisk stil
17-24/3 Fjälläventyret 2012, SPHK Mälardalen
24-27/3 Amundsen race, Östersund, SM långdistans, släde
April Skånedraget, SPHK Södra
13-15/4 Grönlandshundsträff, Jonsgård Norge, Rasklubben 

för Grönlandshund
28/4 Utställning Vaggeryd, SPHK Södra
12/5 Utställning Bjurholm, SPHK Nedre Norra
17/5 Utställning Ånnaboda, Örebro, SPHK Mälardalen
10-12/8 Avelskonferens, SPHK OBS! Ändrat datum!
25/8 Utställning Sollefteå, SPHK Nedre Norra
8/9 Utställning Tånga Hed, SPHK Västra
15-16/9 Utställning Idre, Rasklubben för Siberian Husky
16/9 Utställning Visseltofta, Rasklubben för Samojed
6/10 Utställning, Herrefallet, Arboga, SPHK Mälardalen
21/10 Utställning Bollnäs, SPHK Gävle Dala
4/11 Utställning Vaggeryd, Rasklubben för Alaskan

malamute

Min ambition är att uppdatera kalendern löpande, förutsätt-
ningen för det är att distrikt och rasklubbar skickar in sina kom-
mande arrangemang till mig!
Epost: ninni_hjortvall@hotmail.com

Hälsningar Ninni Hjortvall

Aktivitetskalender 2012 for Svenska Polarhundklubben
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TERMINLISTE SLEDEHUND 2011/2012 .........................................Oppdatert 23.12.2011

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 .........................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 ........................................
25.-26.februar........NM del 2 (kun 2 heat) ...........................S4, S8 ......................................Hamar TK ...................................Ja .........Ja
MARS
17.-19.mars ...........EM - reservearena ved snømangel ......Alle ...........................................Frankrike/ESDRA........................Ja.............
17.-18.mars ...........Spidsbergseter Grand Prix ...................Sprint med fellesstart,1-8-sp....Holmenkollen SK .........................................

MELLOMDISTANSE
DATO ....................LØP.......................................................KLASSE. / DIST. .....................ARRANGØR.........................E-cup..W-cup
DESEMBER
27.desember .........Gausdal 5-mila......................................8-sp og åpen, 50 km................Gausdal TK..................................................
JANUAR
6.-8.januar .............Gausdal Maraton ..................................8-sp og åpen, 100 km..............Gausdal TK..................................................
7.-8.januar .............Hamar Hundekjørerfestival ...................Alle ...........................................Hamar TK ...................................Ja .........Ja
13.-14.januar .........Vikerfjell-løpet .......................................Tur/fjelløp, fl dist og fl klasser ..Ringerike TK ................................................
20.-22.januar .........Hallingenløpet .......................................8MD-80 km, 6 og 4MD-40 km .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 ........................................
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-sp..................................Nittedal TK ...................................................

LANGDISTANSE
DATO ....................LØP.......................................................KLASSE. / DIST. .....................ARRANGØR.........................E-cup..W-cup
JANUAR
6.-7.januar .............Alta 2-dagers ........................................8 og 12-sp, 160 km .................Alta THK.......................................................
6.-8.januar .............Gausdal Maraton ..................................8-sp og åpen, 100 og 200km...Gausdal TK..................................................
13.-14.januar .........Vikerfjell-løpet .......................................Tur/fjelløp, fl klasser og fl dist ..Ringerike TK ................................................
20.-22.januar .........Hallingenløpet .......................................8-sp og åpen, 160 km..............Hallingen HKL..............................................
FEBRUAR
17.-20.februar........Scandinavian Open Championship ......8-sp og åpen, 325 km..............Kiruna SHK ..................................................
MARS
10.-17.mars ...........Finnmarksløpet .....................................8-sp-500 km/14-sp-1000 km....Alta THK.......................................................

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

Oversikt over terminfestede løp løpssesongen 2011/2012

Det er nå bestemt at Scandinavian
Open Championship langdistanse skal
være Tobacco Trail som arrageres av
Kiruna sledehundklubb i februar 2012.

Løpet starter i Jukkasjärvi like utenfor
Kiruna kl 16.00 fredag 17.2.2012, og går
til Sonkamoutka rett over grensa til Fin-

land, 165,5 km. Tilbake går det i omtrent
samme trasé med målgang i Kiruna i
løpet av søndag 19.2.2012, 159,5 km.
Hele løpet er på 325 km og går på skuter-
leder i "snillt" terreng som er typisk for
Norrbotten, med slake åser og vide
myrer.

Arrangeres med klasse A, B og C.

Startavgift 8-spann kr 3.000,-
Startavgift åpen klasse kr 3.500,-

For ytterligere informasjon se:
http://www.kshk.se/?q=Tobaccotrail 
Kiruna Slädhundklubb: www.kshk.se,
eller Svenska Draghundsportförbundet:
www.draghundsport.se/ 
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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

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

KENNELANNONSER
Kr 250,- pr år for 
klubbens medlemmer,
kr 640,- pr år for andre.

Hardangervidda i mai.

Foto: Johanne Sundby
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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

97 50 57 93



63Huskybladet

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

Johanne Sundby 
Sørbråtveien 25, 0891 Oslo
Tlf:  905 58 704 
E-post: 
varga7no@yahoo.com
Hjemmeside: 
www.innigranskauen.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:
Stine Oppegaard
Henriks v 2 
NO-0768 Oslo
Norge/Norway


