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Når jeg nå, 11. februar, begynner på mitt
siste Huskyblad er det ikke fritt for at det er
med et visst vemod. Huskybladet har styrt
livet mitt i fem år, og nå skal jeg fortsette
videre uten det. 

I går kveld ble det automatisk oppdate -
ring av programvaren, og det førte til at alle
verktøyene er blanke, så jeg må gjette meg
fram til hva som er hvor. Det vil si at jeg må
koble inn ”autopiloten” og håpe på at jeg
setter fingrene rett. Kanskje ikke så lett å
forstå for den som ikke bruker dataprogram
til vanlig, men for meg betyr det frustrasjon
og unødig tidsbruk. Om noen dager kom -
mer det sikkert en ny oppda te ring. Jeg tror
ennå jeg har tilgode å lage et helt nummer
uten en eller annen krise, så det er nok på
tide at jeg gir meg nå.

Da jeg startet som redaktør var det 18
kennelannonser i bladet. Det første jeg
gjorde (i 2007) var å ta kontakt med de som
ikke hadde betalt. Så viste det seg at de
hadde sluttet med siberians, og da var det
bare å slette annonsene. Samtidig begynte
jeg å se om det kunne være nye kenneler
som ikke hadde annonser, og dem var det
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Innhold
Først og fremst vil jeg gratulere alle

løpskjørerne med gode plasseringer så
langt i sesongen. Mange har kjørt løp i
vinter, og det er siberiankjørere med i
alle distanser. Jeg har en tro på at når
flere kjører løp så hever gjennomsnittet
seg på rasen. Det ser ut som at løps-
miljøet vokser. Det er sosialt samtidig
som vi konkurrerer med hverandre. Per-
sonlig synes jeg det alltid er gøy å møte
andre siberiankjørere på løp. Selv trener
jeg som oftest med alaska huskykjørere,
så ekstra stas blir det å møte ”sine
egne”. Jeg synes det er imponerende at
noen også hevder seg i åpne løp mot
blandingshunder og alaska huskies.
Veldig bra!

Samarbeidsprosjektet ”Dørstokkmila”
med Norsk Alaskan Malamute Klubb har
blitt avviklet. En god del flere startende enn
forventet; 40 startende i 17 klasser! Dør -
stokkmila ble en suksess, og mange har
sagt at de håper det blir arrangert igjen
neste år. Det var en salig blanding av
ferske og erfarne kjørere. Det gikk stort sett
i siberians, malamuter og hounds. Neste år
håper vi at det kommer flere med grøn-
landshunder og samojeder også. En stor
takk til alle som bidro med arrangementet! 

I Norge har vi hatt lang tradisjon med å
registrere våre valpekull. Så vidt jeg vet har
stort sett de aller fleste siberians blitt
registrert, selv om noen oppdrettere har
valgt å registrere kullet først når valpene
har blitt voksne. Jeg synes det har vært en
god tradisjon at siberians blir registrert. Det
gir eierne fulle rettigheter til å delta på rein-
rasa løp og utstilling. Like viktig er det at
stamtavler blir tilgjengelig for alle, og det
genetiske materialet kan brukes videre i
framtidig avl. Det er selvsagt opp til opp-
dretteren selv å bestemme om de vil
registrere valpene eller ikke – det er ikke
registreringsplikt i Norge. Allikevel ser jeg
med bekymring på at det kan virke som at
avl av uregistrerte siberians øker. Styret har

vært innvolvert i flere enkeltsaker hvor
eiere ønsker å registrere sine hunder. Da
hunden var valp var det kanskje ikke så
viktig, men når hunden blir voksen er det
mange som ønsker å delta på forskjellige
aktiviter med hunden sin. Dette blir ofte en
arbeidskrevende oppgave med mye kon-
takt med oppdretter, NKK, hundeeier osv.
Styret forsøker å bistå så godt det lar seg
gjøre. Jeg vet ikke hva man kan gjøre med
denne trenden. Kanskje bør man bevisst-
gjøre valpekjøpere i større grad?

I år fyller klubben 40 år! Dersom man har
gode forslag til jubileumsaktiviter, eller har
lyst til å sitte i jubileumskomiteen ta gjerne
kontakt med Stine Oppegaard eller under-
tegnede.

Det er også snart valg! Ta et verv i klub -
ben! Det er morsomt og sosialt. Man blir
kjent med nye folk, og man er med på å
forme klubben videre. NSHK er helt
avhengig av at dere medlemmer tar verv
for at aktiviteten i klubben skal holde seg
like høy. Jeg ønsker nye medlemmer vel-
kommen i de forskjellige komiteene, sam-
tidig som det er vemodig at andre ildsjeler
tar seg en pause. En stor takk til redaktør
Tora Kleven og kasserer Birgit Alhaug for
den flotte jobben de har gjort. Håper dere
kommer tilbake i styre og stell snart.

Mens jeg skriver dette regner det! I feb-
ruar! Jeg håper ikke vinteren er på hell her
på Østlandet enda. Det er så mange slede-
turer jeg fortsatt har lyst på. For min egen
del hadde jeg sett fram til lederhundtrening
av unghundene, og et mer normalt forhold
til treningen av hundene etter siste løp på
vintersamlingen. Jeg er liksom ikke helt klar
for å ta fram vogna og kjenne grus mellom
tenna enda… Håper dere andre nyter her-
lige vinterdager, og at det skal vare
leeenge.

Line
Skjelbreia, 18.2.2012

Lederens hjørne

selvfølgelig mange av. Så nå har Husky -
bladet 30 kennelannonser, men jeg er helt
sikker på at det er mulig å få flere.

Nå har jeg kommet til 22. mars, og bla det
er snart ferdigstillet. Det blir mange bilder,
svært mange! Noen får mange bilder i bla -
det, men aktivitetsnivået i klubben avspei -
les her, og noen er selvfølgelig flinkere enn
andre til å sende inn stoff. Jeg skulle gjerne
ha gitt en aktivitetspremie til familien
Alhaug. Ikke nok med at fire familiemed-
lemmer har deltatt i aktiviteter, de har i til-
legg vært rundhåndet og lånt ut hunder så
andre har fått muligheten til å delta i løp. Et
godt eksempel til etterfølgelse.

Da jeg overtok som redaktør var målet å
få flere til å delta i løp med siberians. I høst
var jeg i tvil om jeg hadde nådd noe mål,
men etter Dørstokkmila er jeg ikke i tvil, det
har ført til flere i aktivitet, og flere som er

kommet inn i miljøet. Så får vi håpe det
også fører til at flere deltar på utstillinger,
for det er egentlig ingen motsetning der,
bare man unngår visse dommere som ikke
har oppfattet at en siberian er en løpshund. 

Om en liten uke skal jeg ta på meg den
rosa fleece-dressen som jeg var så heldig å
vinne i lotteriet på vintersamlingen. Den er
så varm at den er perfekt til bruk ute i
solveggen så lenge det er kaldt i lufta. Jeg
ser riktig fancy ut i den.

Så avslutter jeg med å takke for alle som
har bidratt med stoff gjennom de siste fem
årene. Mange av dere har vært riktig flinke
og gjort dere flid med stoffet. Og mange
fine bilder har jeg også fått. Jeg tror det
meste har kommet på trykk. Håper dere
fortsetter med å sende inn til Huskybladet,
også når nye krefter overtar.

Vangsåsen, 22. mars, Tora
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Nytt fra styret
Baltofilmen

Salg av rettigheter til 2 min av Leonard
Seppalas originalmateriale til NRK-produk-
sjonen ”Balto”. Stine Oppegaard har hatt
forhandlingene med NRK. Det ble vedtatt å
selge 2 min av Seppalas film til NRK for
kr 9.500 og 15 DVD-er av NRK-filmen.

Harstad Hundekjørerfestival
Styret har besluttet å støtte dette

arrangementet. Harstad Hundekjører-
festival er et veldig positivt tiltak for våre
medlemmer som bor nord i Norge. NSHK
sentralt har ikke kapasitet til å ha aktiviteter
så langt nord, så et aktivt lokallag er særs
velkommen. Styret hadde en lang og
grundig diskusjon hvor det til slutt ble fore-
tatt avstemming om å støtte arrangementet
økonomisk. Vedtaket ble at NSHK sentralt

skal bistå arrangementet ved å sende leder
av arrangementskomiteen og leder av
sportskomiteen til Harstad under hunde-
kjørerfestivalen. Disse har allerede kom -
met med en del gode råd og delt av sin
erfaring. I tillegg garanterer NSHK for et
underskudd opp mot kr 5.000. Styret har
gått igjennom budsjettet for arrangementet
og tror at dette vil gå med overskudd. Vi
håper de som har anledning tar seg turen
nordover under hundekjørerfestivalen.

Informasjonskanaler for klubben
Styret hadde sosiale medier oppe til dis-

kusjon. Mange medlemmer er aktive på
Facebook og NING – forum for siberian
huskyinteresserte. Enkelte medlemmer har
etterlyst styrets tilstedeværelse på nevnte
steder. Styret er splittet i denne saken men

vi enes om at de formelle informasjonska-
nalene for styret er Huskybladet og klub -
bens hjemmeside. Vi håper å få til på sikt
en hjemmeside som er enklere å oppdatere
slik at den vil være litt mer ”levende” i fram-
tiden. 

Noen småsaker til slutt
Oslomarka trekkhundklubb (OMTK) skal

arrangere ”Hundekjøringens dag” på Skjel-
breia i mars 2012. OMTK inviterer NSHK til
å delta. Styret har besluttet at vi vil støtte
oppunder dette arrangementet, med en
oppfordring til at medlemmer i lokallaget
Oslo og Akershus stiller opp.

På vegne av styret
Line

Aktivitetsplan for 2012 for Norsk Siberian Husky Klubb

Vi vil gjennomføre de faste arrangementene,
og en ekstra fei ring av jubiléet vil finne sted
på klubbens høstsamling i okto ber. Datoene
er bestemt, men endelige bekreftelser på ste -
dene er ikke klare ennå.Vi vil komme tilbake
med nærmere informasjon. Hold av datoene!

Årets arrangementer:
12. - 15. april 2012: . . . . . . . . . . Villmarksmessen, Lillestrøm
25. - 27. mai 2012: . . . . . . Spesialutstilling/generalforsamling
5. - 7. okt 2012: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høstsamling
November 2012: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dogs4All
30. nov - 2. des 2012: . . . . . . Høstsamling på snø, Syningen

I 2012 fyller Norsk Siberian Husky Klubb 40 år

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, för-
utsättningen för det är att distrikt och rasklubbar
skickar in sina kommande arrangemang till mig!
Epost: ninni_hjortvall@hotmail.com 

Hälsningar Ninni Hjortvall

Aktivitetskalender 2012 for Svenska Polarhundklubben
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Nytt fra ABU-komitéen
Mars 2012
Mange av oss har vært travelt opptatt
med løpskjøring, turkjøring eller snøre-
kjøring med våre firbeinte venner. Nå går
det mot vår og lysere tider, og spesialut-
stillingen og generalforsamlingen nær -
mer seg. Det er på tide å forberede neste
styreår. Hvis det er noen som ønsker å
jobbe for klubben, det være seg i ABU-
komiteen eller andre verv, vil jeg opp-
fordre dere til å ta kontakt med valgkomi-
teen ved Johanne,
johanne.sundby@medisin.uio.no .

Forrige generalforsamling (2011) ble det
valgt inn nye medlemmer i komiteen,
men ingen leder. Undertegnede har fun -
gert som leder, og vil gjøre det frem til
generalforsamlingen 2012. Jeg stiller min
stol ledig til den som måtte ønske å være

leder i komiteen. Å jobbe i ABU-komiteen
er et engasjerende verv. Det spenner
over flere områder - som navnet på komi -
teen tilsier. Om man brenner for avl,
bruksmerittering eller utstilling - her er
plass til dere! Slå et slag for rasen!

Arbeidet med trekkhundprøvene pågår
stadig. Resultater fra foregående seson -
ger er sendt inn til NKK, og de vil jobbe
med å få på plass en midlertidig løsning
for presentasjon av resultater inntil de er
klare til å ta inn resultatene i Dogweb.

Nå i disse dager forberedes spesialutstil -
lingen som skal være på Åstjern. Vi ses
vel på Åstjern?

For ABU-komiteen: 
Tone Beate Hansen

Tussi
Foto: Tone Beate Hansen

Nye registreringer
Kull 1:
Født: 20.10.2009
NO56138/11 Islottett’s Champo
NO56139/11 Islottett’s Champis
NO56140/11 Islottett’s Chrico
NO56141/11 Islottett’s Chasta
NO56142/11 Islottett’s Leika
NO56143/11 Islottett’s Sky
NO56144/11 Islottett’s Krasivaia
Mor: 08380/08 Islottett’s Nenana
Far: 20360/05 Islottett’s King Kermeter

Kull 2:
Født: 6.11.2009
NO56149/11 Islottett’s Gorg
NO56150/11 Islottett’s Grim
NO56151/11 Islottett’s Yukon
NO56152/11 Islottett’s Baylis
NO56153/11 Islottett’s Kara
NO56154/11 Islottett’s Sarkato
NO56155/11 Islottett’s Luna
Mor: NO38706/10 Islottett’s Kira
Far: 20361/05 Isslottett’s Kastro Kermeter

Kull 3:
Født: 14.10.2010
NO30563/11 Kairu The Black One
NO30564/11 Casper The Friendly Ghost
NO30565/11 Nevada Covered In Snow
NO30566/11 Nafuna Delivered Feet First
NO30567/11 Damita Little Princess
Mor: S64682/2008 Vintervisa’s Höst Dis
Far: 25804/05 Vikerkollen’s Ms Bachao

Kull 4:
Født: 16.12.2010
NO56145/11 Isslottett’s Trøkk
NO56146/11 Isslottett’s Tamlin
NO56147/11 Isslottett’s Igor
NO56148/11 Isslottett’s Tina
Mor: 07688/08 Isslottett’s Peia
Far: 20359/05 Isslottett’s Kaiser Kermeter

Kull 5: Import
Født: 28.2.2011
PKRV17422 Marja Dotyk Polnocy
Mor: PKRV16994 Roza Dotyk Polnocy
Far: PKRV15769 Pacyfic Skyline Galladria-
Novitaris

Kull 6:
Født: 20.5.2011
NO55081/11 Bolek Av Ulvhild
NO55082/11 Lolek Av Ulvhild
NO55083/11 Krill Av Ulvhild
NO55084/11 Ompa Av Ulvhild
NO55085/11 Tolek Av Ulvhild
NO55086/11 Easy Av Ulvhild
Mor: 10511/08 Sedna   Far: 17738/04 Sepp

Kull 7:
Født: 25.8.2011
NO50440/11 Pluto
NO50441/11 Teddy
NO50442/11 Mini
NO50443/11 Kasper
NO50444/11 Jesper
NO50445/11 Krutt
NO50446/11 Luna
NO50447/11 Snehvit
Mor: NO43053/10 Trine
Far: NO30561/09 Polarbreen’s Grom

Kull 8:
Født: 20.9.2011
NO55521/11 Immiaq
NO55522/11 Klemet
NO55523/11 Lill Dokka
NO55524/11 Krukki
NO55525/11 Nulli
NO55526/11 Stella
Mor: 26595/07 Snørokks Gila
Far: S20048/2007 Bulldozer Of Jedeye

Kull 9:
Født: 30.10.2011
NO55800/11 Hattavarri’s Kaizer
Mor: 10381/05 Nakisca’s Kule Nemi
Far: NO51436/09 Kari Trestakk’s Bifrost

Kull 10:
Født: 3.11.2011
NO54889/11 Snykovet’s Varg Veum
NO54890/11 Snykovet’s Viljar
NO54891/11 Snykovet’s Victor
NO54892/11 Snykovet’s Vebjørn
NO54893/11 Snykovet’s Vix
NO54894/11 Snykovet’s Vaar Ahsoka
NO54895/11 Snykovet’s Vega
NO54896/11 Snykovet’s Vigdis
NO54897/11 Snykovet’s Vida
Mor: 05164/07 Tessa Av Kitwanga
Far: NO33885/11 Birk Av Brattalid

Foto: Rikke Bergendahl
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Vi viderefører suksessen fra i fjor, og har
igjen booket stand på Villmarksmessen. Vi
har foreløpig blitt tildelt mellom 21 - 35 m2,
og ser for oss en fin presentasjon av rasen
Siberian Husky i klubbens 40-års jubileum.

Villmarksmessen arrangeres samtidig med
Hagemessen på Norges Varemesse på
Lillestrøm. Åpningstidene er kl 12.00 -
20.00 på torsdag og fredag, og kl 10.00 -
18.00 på lørdag og søndag. I fjor var det
over 30.000 besøkende i løpet av messens
4 dager.

Skal vi få en like fin stand som i fjor, er vi
avhengig av at flere medlemmer kan stille
opp, uavhengig av om du har erfaring med
1 eller 30 hunder. På Dogs4All fikk pub-
likum være med på en liten tur med hund
og vogn. Skal vi klare å gjennomføre det
igjen, er vi avhengige av at flere kan stille
opp, så vi ikke sliter ut de hundene vi har
med oss. 

I samarbeid med Lena Boysen Hillestad og
Seleverkstedet loddet vi også ut en Kick-
bike med stang. Vi vurderer å gjenta suk-
sessen, men er også åpne for andre gode
forslag om aktiviteter som kan trekke
besøkende til standen.

Ta kontakt med Stine Oppegaard på mob:
908 59 638 eller mail: stine@nfi.no. Mer
informasjon om messen finnes på
www.villmarksmessen.no

Stine Oppegaard

Norsk Siberian Husky Klubb på Villmarksmessen
12. - 15. april 2012 på Norges Varemesse, Lillestrøm

Informasjon fra lokallaget for Oslo og Akershus

I Oslo har vi et NSHK lokallag som består
av både storspann kjørere og enhunds -
eiere. Aktivitetene er mest av tur-typen,
gåturer med bål og pølser, sykkelturer og
av og til andre ting. Dessuten er lokallaget
veldig flinke til å stille opp på messer og
slike ting. Noen ganger henger vi oss på
vognløp, fellesturer og andre ting i hunde-
kjører-foreningers regi. Vi er et knippe
mennesker av ulik alder og bakgrunn, som
trives med husky og tur, og som liker å
gjøre ting sammen, og sammen med bik k -
jene våre. Det at også noen av de med
spann er med, gjør at de som bare har en
eller to blir nysgjerrige på det å bruke sin
husky noe mer variert. Og har man om -
gjengelige bikkjer, er det enkelt å kunne
bistå litt. Min filosofi er at bikkjene har godt
av å lære å takle allsidige situasjoner. Og
også å møte mange andre huskyer. De
siste valpene jeg har hatt, er sosialisert på
turer i Huskyklubben, og de er blitt SOSI-
ALE!!!

Det som er supert i tillegg, er at klubben
bidrar til at mange får prøvd seg med
spark, slede og ski. Det er nemlig mye
samarbeid på tvers av kenneler og eiere. I
skrivende stund er Tana og Bardus med på
Ivar sitt Rørsosløps-spann, Nenana er med
på Johnny sitt, og Tipp er utlånt til Nord-
marka på langs. Da vi var i Femundløpet
var Sajo med Nansen og Nansens eier

Terje på skiturer, Nanuk og Tana var med
på sledeturer med Kompis og Karl-Martin
og min slede, i helene på Johnny & co. Og
Tinka, Turid sin et og et halvt år gamle tispe
får drahjelp foran kickspark av Tipp, gam -
mel veteran. Det var helt utrolig å kunne
dra på Femundløpet med 8 bikkjer og over-
late stell, pass, foring og trening av de som
ble hjemme til et kobbel av gode venner
som stilte opp i en stafett. Til og med måkt
oppkjørselen hadde de gjort! 

Det oppstår flotte vennskap i en slik
gjeng. Gamle damer kan bli omgangsven -

ner med unge gutter, middelaldrende her -
rer ber tjueåringer med UT (i naturen).
Bikkjene har også sine bestiser. Vi spiser
middager sammen i hverdagen, får råd og
tips på mail og telefon, og trener av og til
sammen i helgene. Og deler hytte på sam -
linger. Og kikker på hverandres kull og
avlsplaner, og passer bikkjer for de som
skal reise bort. 

Jeg synes det er kult å være med i
Husky klubben!

Johanne Sundby 

Lokallagsånd

Trivelig på lokallagssamling for de på to og fire. Bildet sakset fra Huskybladet 1985.

Tegnet av:
Rikke Bergendahl
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Bilder fra Pål Nappen, innsendt av Gøran Hult

Pål Nappen og valpen Luna.
Foto: Marianne Heier Nappen

Bildene er innsendt av Gøran Hult.

En liten forsmak på sommeren....
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Årsregnskap for N.S.H.K.
pr 31.12.2011

Norsk Siberian Husky Klubb

Svatsum, 05.02.12

Revisjon av regnskapet til NSHK for 2011

Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Føringen av regnskapet er oversiktlig og nøyaktig
utført. 

Regnskapet anbefales godkjent av årsmøtet.

Trond Hafel 
revisor

NOTE 1

Medlemsmassen 2007 2008 2009 2010 2011
Betalende medlemmer 353 320 364 405 330
I tillegg kommer 5 æresmedlemmer

NOTE 2

Forbruk av klubbeffekter 2011

Inn.beholdning pr 01.01.2011 16.726,00
Innkjøpte effekter 11.632,00
Sum inngående 28.358,00
Utgående beholdning etter telling 17.251,40
Vareforbruk 11.106,60

RESULTATREGNSKAP 2010 2011

INNTEKTER
Kontingenter        Note 1 92.075,00 73.200,00
Annonseinntekter 11.350,00 14.300,00
Arrangementsinntekter 41.238,50 39.412,00
Kalendere 6.190,00 3.810,00
Salg av effekter 8.990,00 13.750,00
Trekkhundtest 0,00 1.850,00
Andre inntekter 2.140,00 9.500,00
Sum inntekter 161.983,50 155.822,00

UTGIFTER
Arrangementsutgifter 36.753,65 44.591,50
Messe 10.808,09 16.330,00
Porto 16.563,91 18.148,23
Huskybladet-trykking 37.337,50 42.979,00
Kalendere 8.669,00 7.138,00
Premier 11.207,00 10.465,00
Kontorhold 799,00 949,00
Tlf 0,00 0,00
Reiseutgifter 0,00 0,00
Møteutgifter 0,00 0,00
Vareforbruk        Note 2 13.502,80 11.106,60
Gebyrer 343,00 110,00
Hjemmesiden 1.808,07 430,00
Dataprog til Huskybladet 0,00 13.019,25
Andre utgifter 3.239,00 4.234,00
Sum kostnader 141.031,02 169.500,58

Driftsresultat 20.952,48 -13.678,58
Renteinntekter 4.125,59 5.968,13
Årsresultat 25.078,07 -7.710,45

BALANSE

OMLØPSMIDLER
Bank + kasse 250.488,12 242.252,27
Varebeholdning        Note 3 16.726,00 17.251,40
Sum eiendeler 267.214,12 259.503,67

EGENKAPITAL
Egenkapital 215.334,58 242.136,05
Årsresultat 26.801,47 25.078,07
Sum egenkapital 242.136,05 267.214,12

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 - etter at generalforsamlingen offisielt er av-
sluttet.

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 avhol des. Det kan kun stemmes ved
personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. 

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret

Innkalling til generalforsamling 2012
Søndag 27.5. fra 10.00-13.00, på Åstjern
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NOTE 3

Varebeholdning klubbeffekter pr 31.12.2011

Artikkel Antall Kostpris Total kostpris Salgspris Total salgspris
Pin NSHK 106 21,35 2.263,10 50,00 5.300,00
Merke klistre NSHK, stor 151 22,05 3.329,55 40,00 6.040,00
Merke klistre NSHK, lite 17 8,00 136,00 20,00 340,00
Merke stoff NSHK 58 15,25 884,50 40,00 2.320,00
Nøkkelring 167 10,00 1.670,00 15,00 2.505,00
Lighter NSHK 41 7,50 307,50 15,00 615,00
Krus 35 60,00 2.100,00 80,00 2.800,00
Drikkeflasker 6 20,00 120,00 40,00 240,00
College gensere 11 171,25 1.883,75 200,00 2.200,00
T-skjorter 14 50,00 700,00 100,00 1.400,00
Musematter 11 60,00 660,00 80,00 880,00
Utstillingsnåler 110 6,00 660,00 10,00 1.100,00
Fleece jakker uten vindstopp 3 210,00 630,00 350,00 1.050,00
Fleece jakker med vindstopp 1 290,00 290,00 500,00 500,00
Hettegenser 6 167,00 1.002,00 250,00 1.500,00
Hettejakker 3 205,00 615,00 300,00 900,00
Sum varebeholdning 17.251,40 29.690,00

Budsjett N.S.H.K. 2012
INNTEKTER
Kontingenter .........................................................90.000,00
Annonseinntekter..................................................18.000,00
Arrangementsinntekter .........................................44.000,00
Kalendere ...............................................................1.500,00
Salg effekter..........................................................14.000,00
Andre inntekter .......................................................4.000,00
Sum inntekter....................................................171.500,00

UTGIFTER
Arrangementsutgifter ............................................40.000,00
Messer ..................................................................15.000,00
Porto .....................................................................20.000,00
Huskybladet-trykking ............................................50.000,00
Kalendere ......................................................................0,00
Premier .................................................................16.000,00

Kontorhold ..............................................................1.500,00
Tlf ...............................................................................500,00
Reiseutgifter............................................................1.000,00
Møteutgifter................................................................500,00
Vareforbruk ...........................................................10.000,00
Gebyrer......................................................................400,00
Info.brosjyre (Overføres til neste budsjett) ....................0,00
Lokallag ..................................................................4.000,00
Jubileum ...............................................................50.000,00
Harstad hundekjørerfestival..................................10.000,00
Andre utgifter ..........................................................2.500,00
Sum kostnader..................................................221.400,00

Driftsresultat ........................................................-49.900,00
Renteinntekter ........................................................7.000,00
Årsresultat..........................................................-42.900,00

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

Redaktør: Tora Kleven
Medlem:   Kari Solvang Hope
Medlem:   Anne-Katrine Kroken
Medlem:   Anders Kohler Fugelli
Medlem:   Odd Gulaker

Huskybladet har informert om klubbens aktiviteter, annonsert
samlinger, og fått med referater fra samlinger, messer og vår
utstilling så medlemmene er informert om hva som rører seg i
klubben. Redaksjonsmedlemmene har enten skrevet referater
selv, eller fått god hjelp av andre klubbmedlemmer. Tre av redak-
sjonsmedlemmene ble gjenvalgt på årsmøtet, så redaksjonen har
bestått av de samme fem gjennom hele året.

Stofftilgangen er god, og mange har lagt ned mye arbeid i å skrive.
Billedtilgangen har vært stor, og innsendte bilder er stort sett av
god kvalitet. Takk til alle bidragsytere! 

Redaktøren fikk overta gamle Huskyblad fra Ingar Gaustad, og det
gjør det mulig å få med et par sider med historisk stoff i hvert
nummer av dagens Huskyblad. Takk til Ingar Gaustad!

Pr 31.12.2011 har vi 30 kennelannonser og to øvrige annonser for
tilsammen kr 11.400,-. Antallet kennelannonser økte med fire i
løpet av året.

Huskybladet kom ut med fire nummer i 2011. Antall sider har vari-
ert fra 48 til 60. Huskybladet nr 1 og 2 ble trykket i 400 eksem -
plarer, nr 3 i 600 eksemplarer og nr 4 i 450 eksemplarer. Det eks-
tra antallet er brukt til medlemsverving og til bruk på messer. 

Bladet blir trykket hos Arkan Kopi & Digitaltrykk, og kvaliteten er
god. Stine Oppegaard med familie besørger henting av bladet hos
Arkan, ordner med adresseetiketter og utsendelse. Redaktørens
tekniske konsulent har vært Viggo Jørgensen.

Redaksjonskomiteen har holdt kontakt pr mail etter behov.

Vangsåsen 21.2.2012
For redaksjonskomiteen
Tora Kleven
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Årsrapport fra Styret 2011-2012
Styremøter har blitt avholdt privat og på samling. En del korre-
spondanse har også blitt gjort på epost.

Interne rutiner
Styret har diskutert interne rutiner, og kommet fram til at med den
store aktiviteten og pågangen styret nå opplever bør det også
avholdes styremøter mellom samlingene. Tre styremøter har vært
avholdt i løpet av vinteren, og et til skal avholdes på vintersam -
lingen på Grimsbu.

Mali Strømsvåg har blitt innstilt som sekretær av styret siden det
ikke ble valgt sekretær på generalforsamlingen.

Styret har oppnevnt et nytt verv; medlemsansvarlig, da dette er et
viktig arbeid for klubben. Styret må også gå over medlemssys -
temet vårt i NKK. Dette må oppdateres og styret må få opplæring
av NKK i det nye medlemssystemet med koder etc.

Økonomi
Klubbens økonomi er fremdeles solid. Medlemskontingentene
representerer vår største inntekt, og medlemstallet har steget jevnt
og trutt de siste fire årene. Medlemstall: 256 i 2008, 273 i 2009,
310 i 2010 og 330 i 2011. Til tross for svært mange aktiviteter, som
nødvendigvis drar med seg en del utgifter, så har disse arrange-
mentene stort sett gått med overskudd som følge av gode inntek -
ter på startkontingenter, kafedrift og lotteri.

Hjemmesiden
Enkelte medlemmer har etterlyst styrets deltakelse i sosiale me -
dier. Her er styret splittet. Foreløpig er det hjemmesiden og Husky -
bladet som er styrets offisielle kanal. Det er påbegynt et større
arbeid med å lage hjemmesiden litt mer brukervennlig slik at den
kan oppdateres oftere. Rikke Bergendahl har gjort en fabelaktig
jobb med den gamle hjemmesiden. Men den er litt ”gammeldags”
og vanskelig å oppdatere for andre styremedlemmer. Styret ser nå
etter en enklere plattform som gjør hjemmesiden lettere å jobbe
med. Styret har forståelse for at medlemmer gjerne vil oppdateres
raskere enn dagens situasjon.

Harstad Hundekjørerfestival
Det har blitt opprettet nytt lokalag i Nord-Norge. Dette ser styret
som meget posistivt. Lokallaget Nord-Norge er en av arrangørene
for Harstad Hundekjørerfestival, og har bedt NSHK om hjelp til å
avvikle arrangementet. Styret har besluttet å sende to personer
med erfaring fra større arrangement til Harstad for å hjelpe til.
NSHK har ikke bevilget penger til arrangementet, men vil dekke
eventuelle underskudd opp til kr 5000. Det var uenighet i styret
angående dette siste punktet, men det ble vedtatt med 5 mot 2
stemmer.

Samarbeid med Norsk Alaskan Malamute Klubb
Dette samarbeidet fungerer nå veldig bra. To løp har blitt avviklet i
løpet av året. 
1) Sykkel- og vognløpet på Mangen - det såkalte Halloweenløpet
2) Slede- og nordiskløpet på Hamar hundekjørerarena - moro og
rekruttløpet Dørstokkmila

Halloweenløpet ble avviklet for andre gang med mange startende.
God stemning og uhøytidlig ramme på løpet. Dørstokkmila ble
arrangert for første gang, og vi hadde litt startvansker da det kom
mange flere startende enn forventet. 40 startende og 17 klasser
var litt mer enn vi hadde beregnet. Men med felles innsats fikk vi
gjennomført løpet. Det ble en suksess, og mange har spurt om det
blir arrangert igjen neste år. Det var litt synd at det faller samtidig
som Vikerfjelløpet for der har NSHK mange kjørere. Men siden
dette først og fremst er et rekruttløp satser vi på å holde løpet til
samme tid neste år. I handlingsplanen 2010-2013 er det også ned-
felt en polarhundfestival i 2013. Styret skal begynne dette arbei det
sommeren 2012. Her bør kanskje også nordiske polarhund klub ber
inviteres.

Samarbeid med andre klubber
Norsk Polarhundklubb er en veldig treg masse å jobbe opp i mot.
Styret har fått liten respons på henvendelser om deltakelse på
arrangement som Halloweenløpet og Dørstokkmila. Styret har hatt
liten kontakt med Norges Hundekjørerforbund i denne perioden.
Det har blitt initiert et samarbeid med Oslomarka trekkhundklubb.
Blant annet har Oslomarka trekkhundklubb invitert NSHK til å være
med på Hundekjøringens dag i mars. Norsk Kennel Klub (NKK) er
en annen tungrodd klubb å jobbe opp i mot. Trekkhundprøvene er
en veldig byråkratisk prosess som ABU-komiteen jobber mye med.
Registreringsavdelingen i NKK har vi et godt samarbeid med.

Messer
Styret har bistått arrangementskomiteen på DOGS4ALL 2011, og
skal bistå på Villmarksmessen 2012. Arrangementskomiteen gjør
en fantastisk jobb med å utvikle NSHKs messestands. De har blitt
veldig profesjonelle. De er godt besøkte, og er god reklame for
rasen vår.

Helseundersøkelsen
Det arbeides fortsatt med helseundersøkelsen. Styret håper å
sende den ut i løpet av våren 2012.

Enkeltsaker
Det har vært mange enkeltsaker i løpet av det siste året. Mange av
henvendelsene gjelder registrering av voksne hunder som ikke ble
registrert som valper av oppdretter. Styret har forsøkt å bistå så
godt vi kan.

Samlinger
Samlingene har vært avholdt etter planen med unntak av Høst-
samling på snø. Den måtte avlyses på grunn av for lite snø.

Jubileumsåret 2012
Styret arbeider med diverse jubileumsaktiviteter. Mer informasjon
vil komme på hjemmesiden og i Huskybladet.

For styret
Line og Ivar, 22.2.2012

Foto: Oda Ingstad
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Årsrapport 2011 fra Sportskomiteen
Sportskomiteen har, siden siste årsmøte, bestått av:

Johnny Blingsdalen  (fungerende leder konstituert etter generalfor-
samlingen)
Anders Fugelli
Svein Dufseth
Per Tore Hove
Camilla Kerler

Sportskomiteens hovedoppgaver har vært:
• Arrangere slede- og snørekjøringsløp på vintersamlingen, d.v.s.

Huskyløpet (50 km), sprint (10 km) og rekrutteringsløp (10 km)
• Arrangere uformelt barmarksløp selvvalgte klasser på høstsam-

lingen
• Arrangere uformelt barmarksløp selvvalgte klasser på Mangen,

Halloweenløpet
• Bidratt til gjennomføringer av trekkhundtester

Sportskomiteen har ikke avholdt egne møter, men har kommu nisert
via e-mail, telefon og på samlingene. 

1. Vintersamling, Grimsbu, 25. - 26. februar, 2011
Også i år er vintersamlingen lagt til Grimsbu Turistsenter i Folldal.
Her ble vi i år som sist år, svært godt ivaretatt av vertskapet. Løy -
pene var kjempefine takket være den lokal scooterføreren, som
hadde kjørt alle løypene i flere uker. 

37 deltakere fordelt på 16 klasser + barneløp arrangert av
arrangementskomiteen.

50 km løypen er i større grad lagt ned i skogen, for å ikke bli så
sårbare for vind på snaufjellet. 10 km er som sist år. 

2. Høstsamlinga på Sataslåtten, 14. - 15. oktober 2011
Denne høstsamlingen ble lagt til Sataslåtten i Hallingdal, etter at
Ivar Hordnes har brukt mye tid på å finne nye mulige plasser for
høstsamlingen. Her er det en runde på 4,8 km som er perfekt for
løpsarrangering, ingen møteproblematikk, og ingen venting på
spann som skal komme tilbake etter å ha snudd. Ivar ordnet også
med foredrag om vinterbekledning, foredragsholder var Erik Enitch
som driver Vertikal AS med salg av blant annet sportsbekledning i

Hemsedal. Innleid gourmetkokk besørget et aldeles utmerket mål-
tid lørdag kveld.

Det var god deltakelse med klasser for vogn, sykkel, kickbike og
løping, til sammen 29 deltakere fordelt på 11 klasser. Vi ble ”litt
skræmt” søndag morgen av den hvite fargen som hadde kommet
om natten, men hovedveien holdt seg våt, uten snø og is, så alle
kom trygt hjem

3. Halloweenløpet på Mangen 30. oktober 2011
Osloavdelingen av NSHK har nok en gang arrangert Halloween -
løpet sammen med Norsk Alaskan Malamute Klubb (NAMK). 

28 deltakere fordelt på 12 klasser kjørte den 6,6 km lange turen,
der det er snuplass med pause etter 3,3 km.

4. Syningen samling på snø 
(Dette er et tilltak fra arrangementskomiteen) Denne samlingen ble
avlyst i siste stund, grunnet snømangel.

Sportskomiteen har vært med i forberedelsene til Dørstokkmila,
som skal være den 15. januar 2012, et løp som lederen Line Løw
har fått i stand sammen med NAMK v/Petter Ringerike.

Sommer og vår har vært hektisk med mange møter, der trekk-
hundprøver (med utvikling av nytt digitalt spannopplysnings-
skjema) og hjelp til bedømming av trekkhundtester for 2010 og
2011, har krevd mye tid.

Styret og kanskje mest leder for sports- og arrangementskomite-
en har vært implisert i planleggingen av Harstad Hundekjører-
festival, der begge skal delta som støtte for de nye arrangørene fra
NSHK avd. Nord-Norge

Klubben planlegger ytterligere et løpsarrangement vinteren
2013, som er tenkt åpent for alle raser.

Nok en gang, takk til de ildsjeler som alltid stiller opp for å hjelpe
NSHK i alle sammenhenger.

Oslo, 15.02.2012
For sportskomiteen,
Johnny Blingsdalen 

Årsrapport 2011 Avls-, bruks- og utstillingskomiteen
Komiteen har i styreåret bestått av: 

Konstituert leder Tone Beate Hansen
Valpeformidler Hågen Bjørgum
Ingvild Jørgensen
Kari Eldby
Anita H. Engebakken
Rikke Bergendahl
Ivar Hordnes 

Komiteen avviklet spesialutstillingen på Frya leir 21. mai 2011
med svenske Annica Uppström som dommer. 67 voksne hun der
og 8 valper deltok.

Det ble på generalforsamlingen ikke valgt inn noen leder av
ABU-komiteen, og styret vedtok at komiteen kunne konstituere
seg selv.  Under styremøte i november ble Tone Beate Hansen
konstituert leder, og fungerer som dette frem til generalforsaml-
ing 2012.

Anita H. Engebakken har besvart henvendelser fra hundeklubb-
ene om å ha med rasen vår på utstilling. Det er sendt ut skriv
med anbefaling om hvilke dommer som er ønsket, og en spesi-
fisering på hvilke land vi ikke ønsker dommere fra. Noen
utstillings søknader for 2013 er avvist med grunnlag i sammen-
fallende dato med egen spesialutstilling, bruk av uønsket

dommer/ikke avklarert dommer (dersom utenom de vi oppford -
rer til å brukes på rasen) i 2012, eller fordi det rett og slett er for
mange utstillinger i samme område på for kort tidsperiode, eller
på samme helg. Det følges med på dommervalg videre i 2012
med tanke på godkjenning eller avvising av utstillinger for 2013
og 2014, samt at vi håper dette vil stimulere til å bruke mer
ønskede dommere på vår rase i frem tiden.

Ivar Hordnes er fortsatt hovedansvarlig for trekkhundprøvene,
med hjelp fra Tone Beate Hansen. Resultater fra foregående
sesonger har ved hjelp fra Johnny Blingsdalen og Runar Golimo
Simonsen blitt punsjet i excel, og sendt inn til NKK. NKK skal
legge om databasen sin, og inntil det er gjort er det ikke mulig å
legge inn resultater i Dogweb. Arbeidet med å legge om data-
basen hos NKK star ter i 2012. Inntil videre publiseres resultater
i Huskybladet, og NKK jobber med en midlertidig løsning for
presen tasjon av resultater. Komiteen har tatt i mot og håndtert
påmeldinger til trekkhund prøver sesongen 2012. 

Arbeid med dommerkonferanse pågår. Vi tar sikte på å arran -
gere konferansen våren 2014. Konferansen legges til Garder -
moen, dette fordi det skal være enklest mulig for dommerene å
reise til konferansen. 

For ABU: Tone Beate Hansen
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Årsrapport fra Arrangementskomiteen
1. Generelt
Arrangementskomiteen har siden siste årsmøte bestått av:

Stine Oppegaard, leder
Elin Ingstad
Sigmund Alhaug
Fred O. Johansen
Geir og Toril Johansen
Jon Bakke
Mette Ellefsen

Sigmund Alhaug har hatt ansvaret for salg og bestilling av klubb -
effekter. Utover dette har komiteen hatt ansvaret for eller medvir -
ket ved flere arrangementer i løpet av året. Villmarksmessen og
Dogs4All er de mest ressurskrevende satsningene for arrange-
mentskomiteen, både i form av tid og planlegging, men mest fordi
det er behov for mange personer til å bemanne standen.

2. Spesialutstilling og årsmøte, 20. - 22. mai 2011, Frya leir
Spesialutstillingen innebærer få oppgaver for arrangmenteskomi-
teen annet enn å hjelpe til der det eventuelt er behov for det. Det
ble felles middag på lørdagen for de som ønsket det, og etterpå
samlet alle seg rundt bålet.

3. Villmarksmessen, 7. - 10. april 2011, Lillestrøm
Etter to år med stand på Dogs4All, ønsket vi å forsøke oss på Vill-
marksmessen. Villmarksmessen ble arrangert samtidig med Hytte
2011 og Hagemessen, og gikk over 4 dager, med totalt 32 timers
åpningstid som skulle bemannes. Takket være stor innsats fra
klubbens medlemmer ble Norsk Siberian Husky Klubb godt repre-
sentert på Villmarksmessen. Det var en god stemning og godt
besøk på standen hele tiden. På det meste hadde vi åtte hunder
inne på standen, som også var dekorert med plakater, visning av
filmsnutter og bilder og utdeling av Huskybladet og valpebrosjyre
til de mest interesserte. I tillegg ble standen utrustet med diverse
hundekjørereffekter som sleder med obligatorisk utstyr, kickspark,
kicksled, trehjuling, seler og liner. Vi hadde også en miniutstilling
av klubbens effekter.

For detaljert rapport, se Huskybladet nr 3/2011.

4. Høstsamling, 7. - 9. oktober 2011, Ål i Hallingdal
Samlingen var for første gang lagt til Sataslåtten Camping hvor vi
ble tatt meget godt imot av eierne av både Sataslåtten Camping og
Enok-hyttene. Sportskomiteeen hadde som vanlig tatt seg av alt
det praktiske i forhold til å bestille sted og gjennomføringen av lør-
dagens løp.

Over 60 medlemmer deltok på klubbens høstsamling. Lørdag
kveld fikk vi servert en fantastisk middag tilbredt av den italienske
kokken på Thon Hotel. Arrangementskomiteen bidro med kake-
baking til både fredagens kjøremøte, og lørdagens middag. Etter
middagen holdt Erik Enitch flott foredrag om klær og utstyr til fjell-
turer.

5. Halloween-løpet, 30. oktober 2011
For andre året på rad arrangerte Norsk Siberian Husky Klubb
lokal lag Oslo/Akershus og Norsk Alaskan Malamute Klubb avd
Oslo/Akershus barmarksløp på Mangen i Akershus. Arrange-
mentskomiteens bidrag besto igjen av kakebaking, og hjelp i for-
bindelse med start/mål og tidtagning.

6. Dogs4All, 26. - 27. november 2011, Lillestrøm
For tredje gang var Norsk Siberian Husky Klubb til stede på
Dogs4All, og for tredje året økte vi størrelsen på standen og endte
med 40m2 fylt med hunder, hundekjørerutstyr og mange av klub -
bens medlemmer 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 dagene.

Årets Dogs4All hadde totalt 18.000 besøkende og nærmere
10.000 hunder var innom Norges Varemesse på Lillestrøm i løpet
av messens to dager. Standen ble dekorert med plakater og
diverse hundekjørerutstyr som sleder, kickbike, kicksled og tre -
hjuling. Både ute og inne fikk vi låne hundegårder fra KK Import.
Standen var bemannet fra kl. 08.00 - 18.00 begge dagene og ute
fikk de som ville forsøke seg som hundekjørere. 

Veldig mange av klubbens medlemmer stilte opp og sørget for
den hittil både største, og beste synliggjøringen av rasen Siberian
Husky på Dogs4All. Enkelte mente at det var den beste rase -
standen på hele messen. I tillegg til klubbens egne medlemmer og
verdensmestere, hadde vi alliert oss med Lena Boysen Hillestad
og loddet ut en sparkesykkel, i tillegg til at hun 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 diverse utstyr.

Vi hadde trykket opp flyere som annonserte hundekjøring for
publikum, begge dagene. Dogs4All/Norges Varemesse inkluderte
også vårt tilbud om hundekjøring i radioannonsering hele uken før
messen, og i messens egen brosjyre. Vi delte også ut en flyer med
oversikt over diverse hundekjørerutstyr, først og fremst med tanke
på nye medlemmer med 1-3 hunder og deres behov for utstyr. Vi
deltok som vanlig på raseparaden hvor rasen Siberian Husky,
gammel og ung, med og uten sele, foran sparkesykkel eller med
kløv ble vist frem.

For fyldig rapport, se Huskybladet nr 1/2012.

7. Høstsamling på snø, 2. - 4. desember 2011, Syningen
Årets tur til Syningen i Ål ble til manges store skuffelse dessverre
avlyst på grunn av manglende snø og isbelagte veier opp til Syn-
ingen.

8. Dørstokkmila, 14. januar 2012, Hamar hundekjørerarena
Årets nye løp, i samarbeid med Norsk Alaskan Malamute Klubb,
avdeling Hamar, Oslo og Akershus og Norsk Siberian Husky
Klubb. Arrangementskomiteens innsats besto i å være kakebaker
og hjelpe til med bilder og i målområdet.

9. Vintersamling, 23. - 26. februar 2012, Grimsbu, Folldal
Sportskomiteen har ansvaret for bestilling av Grimsbu Turistsenter
og gjennomføringen av helgens løp. Arrangmentskomiteeen bidro
til gjennomføringen av Huskyspringeren (100 meter sprint med løs
hund). Arrangementskomiteen viktigste oppgave på vintersamlin -
gen er driften av pølseboden i start/målområdet. Det var salg av
pølser, kake, vafler, kaffe, toddy og sjokolade både lørdag og søn-
dag. På grunn av kraftig vind på lørdagen var salget veldig mye
lavere enn i fjor, men det var uansett et hyggelig samlingspunkt
mens man ventet på at løpsdeltagerne skulle komme inn.

Lørdag kveld gjennomførte de yngre medlemmene både salg av
nærmere 800 lodd og trekkingen på upåklagelig vis. Denne gan -
gen var det mange som hadde donert gevinster, slik at vi også har
til fremtidige samlingene.

Østlendingen kom på besøk, og skrev en fin reportasje med bil -
der som var godt synlige over hele forsiden og en helside inne i
avisen.

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

Oslo, 04.03.12
For arrangementskomiteen
Stine Oppegaard
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Tid for valg og en gyllen mulighet for sosialt samvær!
Det er igjen tid for valg til diverse tillitsverv i klubben vår.
Dette er en kjempefin sjanse til å gjøre en innsats for
rasen samtidig som man har det hyggelig og sosialt. Ved
å ta verv blir du fort kjent med mange andre hvis du er ny
i miljøet. For de som har lang fartstid i klubben kan det
være hyggelig å lære andre folk å kjenne enn de man all-
tid er på samling med.

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

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

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

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

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

Johanne Sundby
e-post: johanne.sundby@medisin.uio.no, tlf: 905 58 704
Gro Teslo
e-post: groteslo@online.no, tlf 62 57 85 12
Irene Borgen
e-post: ibo@zacco.no tlf: 934 35 106/922 98 605

Styreverv
Leder Line Løw Ikke på valg
Nestleder Ivar Hordnes Ikke på valg
Kasserer Birgit Alhaug På valg
Sekretær Mali Strømsvåg På valg

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

Sportskomiteen
Medlem Johnny Blingsdalen Ikke på valg
Medlem Camilla Kerler Ikke på valg
Medlem Anders Kohler Fugelli På valg
Medlem Svein Dufseth På valg
Medlem Per Tore Hove Ikke på valg

Avls-, bruks- og utstillingskomiteen
Medlem Tone Beate Hansen Ikke på valg
Medlem Rikke Bergendahl Ikke på valg
Medlem Ivar Hordnes Ikke på valg
Medlem Ingvild Aalberg Jørgensen På valg
Medlem Kari Eldby Ikke på valg
Medlem Anita H Engebakken Ikke på valg
Medlem. Hågen Bjørgum På valg

Arrangementskomiteen
Medlem Stine Oppegaard Ikke på valg
Medlem Elin Ingstad På valg
Medlem Sigmund Alhaug På valg
Medlem Fred O Johansen På valg
Medlem Geir og Toril Johansen Ikke på valg
Medlem Jon Bakke Ikke på valg
Medlem Mette Ellefsen Ikke på valg

Oversikten viser hvem som er på valg, uten hensyn til
hvem som ønsker å fortsette eller ikke.

Oversikt over de som er på valg:

Valgkomiteen tar i mot forslag på nye kandi dater til
aktuelle verv i komiteene/styret.

Medlemmer i komiteene/styret som ønsker å frasi
seg verv anmodes om snarest mulig å gi beskjed til
valgkomiteen.

Valgkomiteen: 
Johanne Sundby
Gro Teslo
Irene Borgen
(Se e-post og tlf i artikkel over)

Frasigelse av verv - forslag på nye kandidater
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Påmelding:
Påmeldingsfrister: 
Web: 5. mai 
Forlenget, kun på web: 12. mai (kr 80 ekstra)
Papirskjema: 28. april (kr 80 ekstra)

Klasser:
Valper 4-6 mnd 
Valper 6-9 mnd 
Juniorklasse 9-18 mnd 
Unghund klasse 15-24 mnd 
Åpen klasse over 15 mnd 
Veteranklasse over 7 år 
Avlsklasse og oppdretterklasse
Hunden skal bare meldes på i en klasse

Påmeldingsavgift:
Elektronisk: Valp kr 150,- 
JK, UK, AK, CHK, VK kr 320,-
Manuelt: Valp kr 200,-  andre klasser kr 400,-
50% rabatt fra og med 3. påmeldte hund fra samme
eier (gjelder ikke valp). 
Avls- og oppdretterklasse gratis. 
Ikke-medlemmer av NSHK, en av NKKs medlems-
klubber, eller samarbeidende utenlandsk organisa-
sjon betaler dobbelt avgift. Ved for sen betaling
beregnes 50% tillegg.
Påmeldingen er bindende.

Barn og hund:
Påmelding i sekretariatet for utdeling av start-
nummer før kl 11. Påmeldingsavgift kr 50,-. Hun den
trenger ikke å være påmeldt til den øvrige utstil -
lingen, men det må  fremvises gyldig vaksinasjons-
attest.

OBS ELEKTRONISK PÅMELDING VIA NKKs
nettsider
Dvs man melder seg på på samme måte som til
NKKs utstillinger, link på: Terminliste utstillinger,
finn NSHK sin utstilling og trykk på link som heter
Påmelding web

Vanlig papirskjema sendes NSHK v/ Anita H.
Engebakken, Skiensveien 340, 3830 Ulefoss 
Papirpåmeldingsskjema kan hentes på
http://www.nkk.no eventuelt bestilles hos NKK.

Påmeldingsavgift for manuell påmelding
sendes:
NSHK v/ kasserer Birgit Alhaug, Jessnesvn 196,
2315 Hamar, 62534482, 
e-post: kaasia@online.no
Betales innen 29. april til kontonr 0530 23 47060
Husk å merke betalingen med registreringsnr. og
navn.

Utstiller må huske:
Gyldig vaksinasjonsattest! Hund under ett års
alder må være minimum 12 uker ved siste vaksina-
sjon. Hund over ett år skal være vaksinert ved ca.
ett års alder, deretter skal siste vaksinasjon være
utført for maksimum 3 år siden. Det må gå minst 14
dager fra 1. gangs vaksinasjon til hunden møter på
utstilling. Ved revaksinering kreves det ikke isola-
sjonstid. Alle hunder født etter 01.01.98. må være
ID-merket for å kunne delta på utstilling.
Hunden kan ikke delta dersom den er syk, eller har
utøy. Tisper som er mer enn 5 uker drektig eller har
valper yngre enn 8 uker kan ikke delta.

Overnatting: 
NSHK har leid hele Åstjern for helgen, og dispone -
rer totalt 32 sengeplasser fordelt på 4 boenheter
(An nekset er forbeholdt dommer, ringsekretær og
arrangør). For bestilling av overnatting, ta kontakt
med Tone Beate Hansen
(992 75 260/tone_b_hansen@hotmail.com),
som vil fordele hytter etter hvert som bestillingene
kommer inn. For mer informasjon om Åstjern og
hyt tene, ta en titt på www.aastjern.no.  

Velkommen til NSHK’s Spesialutstilling 26. mai 2012

Vårens store begivenhet, spesialutstillingen,
vil i år finne sted ved Åstjern, Brandbu
lørdag den 26. mai 2012.
Dommer: Alice Koops, UK
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Priser pr seng pr person for helgen inkl obligatorisk
sluttvask:
Bjørkestua, 2 stk 2-sengsrom: kr 250 pr pers 
(kr 300 for ikke-medlemmer) 
Furustua, 2 stk 4-sengsrom: kr 250 pr pers 
(kr 300 for ikke-medlemmer) 
Granstua, 2 stk 4-sengsrom: kr 250 pr pers
(kr 300 for ikke-medlemmer) 
Åstjernstua, 3 stk 4-sengsrom: kr 250 pr pers 
(kr 300 for ikke-medlemmer) 

Bindene påmelding innen 1. mai, og er kun gyldig
etter innbetaling. Betaling for overnatting set tes inn
på klubbens kontonummer 0530 23 47060, merkes
med navn og antall personer. 

Andre overnattingsmuligheter/priser: 
Bobil/campingvogn med strøm: kr 175 pr døgn 
Teltplass/lavoplass: kr 125 pr døgn 
Sengetøy: kr 80 pr pers 
Håndkle: kr 35 pr stk 

Bestilles og betales direkte til Åstjern innen 21. mai
på mail til post@aastjern.no
eller telefon 905 05 002.

Mat:
Vi tar sikte på grilling. Ta med mat og drikke selv.
Er det dårlig vær, griller vi ute og tar med oss
maten inn.
Frokost og lunsj må holdes selv

Annet:
Gavepremier:
Vi setter stor pris på alle bidrag til premier til
utstillin gen. Kontakt Tone Beate Hansen
(992 75 260/tone_b_hansen@hotmail.com)
Ønsker dere å ha annonse i utstillingskata -
logen?
Kennel-/firmaannonse ½ side kr 100,-, 1/1 side
kr 200,-. Halv pris for medlemmer av NSHK.
Firma som gir gavepremie til utstillingen får gratis
annonse.

Ønsker du å ha stand på utstillingen?
Kontakt Tone Beate Hansen
(992 75 260/tone_b_hansen@hotmail.com)

Veibeskrivelse fra Gran;
1) Følg skilting mot Brandbu og kjør inn i Brandbu sentrum.
Ca 100 m nord for Statoil i Brandbu sentrum tar man opp til
høyre (Kjølvegen). Her står skilt ‘Åstjern 11 km’.
2) Følg Kjølvegen ca 3 km til vegkryss (Jølsen) ved vegbom
(kr 40,-)
3) Følg skogsbilvegen rett fram i ca 8 km etter vegbommen
og Åstjern vil åpenbare seg på høyre side. Eneste bebygg-
else etter denne skogsbilve gen.

Veibeskrivelse fra RV 4;
1) Kjør til sørenden av Einafjorden. Følg skilting mot ‘Hågår’
ca 2 km på vestsiden av Einafjorden.
2) Ta til venstre ved skilt ‘Åstjern’ og følg denne veien ca 4
km ved nytt veikryss.(På denne strekningen passeres veg-
bom kr 40,-)
3) Ta til venstre (skiltet Åstjern) og kjør ca 300 m til innkjør-
ing til venstre og du er framme.

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
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Dørstokkmila - lørdag 14. januar 2012

Ett nytt løp har sett dagens lys,
Dørstokkmila. Det ble arrangert
som et samarbeidsprosjekt mel -
lom Norsk Alaskan Malamute
Klubb og Norsk Siberian Husky
Klubb. Klubbene hadde leid
Hamar hundekjørerarena, og
Hamar trekkhundklubb stilte opp
med servering i klubbhuset. 

Intensjonene med dette løpet var i første
rekke å få de som har regist rerte polar-
hunder til å stille opp i løp, og det skulle
være et ”lavterskeltidbud” for nybegynnere.
Siden det var både klasse A, B og C, nor -
disk og slede, så var det åpen for alle som
ville delta, amatører såvel som proffe.

Arrangørene ble litt ”tatt på senga”, for
Dørstokkmila ble en stor suksess med hele
38 deltakere, litt i overkant av forventet.

Flere hadde drevet markeds førings virk -
somhet. Utlendingene som bodde på
hundekjørerarenaen i bobiler og camping-
vogner hadde fått løpsinvitasjon som var
oversatt til både engelsk, tysk og spansk.
Google-oversetteren er god å ha, og noen
fikk seg kanskje en god latter, men det
resulterte i en spansk og en tysk deltaker,
og mange utenlandske tilskuere.

Mange nye stilte på startstreken for
første gang, og mange deltok med lånte
hunder. Hele 13 snørekjørere forsvant
oppover Ormseterjordet i hvert sitt temp, og
alle kom blide og fornøyde i mål.

Verdensmester Lena Boysen Hillestad
var med, hun tok en siste test for å finne ut
hvilke hunder som skulle være med, eller
ikke være med til EM i Frankrike. Super -
veteran Bjørn Haugbjørg kjørte med Tom
Helstrands unghundspann og vant 8-spann
klasse A, og strålte som en sol. Det gikk

vanvittig fort med Bjørn, han hadde over 30
i snitt til tross for tung løype. 

Etter løpet var det en litt forsinket premie-
utdeling siden strømmen gikk under
arrangementet. Det var mange fine premier
som ble trukket på startnummer, for her var
det viktigste å delta, ikke nødvendigvis å
vinne. 

38 deltakere er bra med tanke på at dette
var et uformellt løp som ikke har stått på
noen terminliste. Intensjonene med løpet
ble nådd ved at mange nye deltok. Og de
som deltok hadde absolutt et ønske om at
Dørstokkmila måtte bli et årlig foretak.

Økonomisk gikk Dørstokkmila med et
pent overskudd på kr 4.800,- som ble delt
likt på løpsarrangørene, kr 2.400,- til NAMK
og det samme til NSHKs klubbkasse. Vel -
dig bra! 

En stor takk til alle som arran -
gerte, deltok eller var tilskuere.

Av Tora Kleven
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Atter en reise
Mine bedre halvdeler, samboer og bikkjer

og jeg har tatt ut to ukers ferie. Vi er pak ket
og klare og kan gladelig melde våre sam-
boere på Vintersamling, at vi er først i løypa
mot vinterens høydepunkt… Jeg gleder
meg som en unge, da jeg og hundene har
trent sånn passe nok til at jeg er ganske så
sikker på at vi skal komme oss gjennom
2 x 50 km i Folldalsfjella. Ikke kompetitive,
hverken hva treningsmengde eller hunde-
materiale angår, men gode nok som det
turspannet vi er. Jeg tar de sju ”yngste” og
Hans Petter skal snørekjøre med ”gamle-
garden”, de to siste av våre på fire. Typisk
nok på avreisedagen halter gode store og
sterke Zappa og jeg er forberedt på å rykke
ned til 6-spann klassen. 

Vel, nok om det, vi ankommer Ringebu
og ”same presidure as last year”, provian -
tering av vått og tørt før vi forventer å suse
over Venabygdsfjellet og Folldal neste,
men den gang ei. Brått er Larry Berntsen
på telefonen: Venabygdsfjellet er stengt,
det blåser inni helsike der oppe visstnok.
Det tar lang tid å innse at dette er en reali-
tet, men føremeldinga og lokalbefolkningen
bekrefter faktum og vi må belage oss på en
ganske så mange mil lengre tur. Vanskelig
å tro der vi står i vindstille gater i Gud-
brandsdalens mitte, uten så mye som et
vindpust og med stekende varm sol fra klar
blå himmel. Vi suser av gårde, Ringebu -
Otta - Dombås - Hjerkinn - Folldal og så er
en lang dags ferd mot Grimsbu over og
hjertelig  tilstede er Grimsbu campings vert-
skap, og Løtenfolket Stig og Elin Torp (som
startet etter oss…) vin ker velkommen som
før utenfor hytte nr. 2. Det er godt å være
her igjen!

Kjøremøte

Torsdag kveld, vi har fortært flere kilo kar-
bonader vi folket i hytte 2, og konkurranse-
nervene er i bevegelse. Stig har i all sin
raushet trukket seg fra 16 km sprint
8-spann og latt meg låne to hyggelige
tisper så 8-spann igjen er et faktum,
thank`s a bunch! Elin stiller igjen i 8-spann
på 5-mila, Hans Petter skal snørekjøre og
Larry (nes tenpensjonisten) skal ut i åpen
klasse sprint 16 km, godt supplert av enda
en hund fra Stig sitt frafalne spann. Vi er
skjerpet til fingerspissene. 

Det er stinn brakke, folk i ull, gore-tex,
dun, skinn, pelskanter, neos og lobber og

you name it!
Det er sikkert
40 varmegrader,
jeg kjenner svet -
ten siler. Sports-

komiteen er linet, sjekker vaksinasjoner,
stamtavler, betalinger. Ivar Hordnes og
Johnny Blingsdalen som før: Velkommen
alle og Kjell Ove Kristoffersen scooter kjø rer
og kjentmann i år igjen vil gjennomgå
løypetraseene. Vi får utdelt kart og skal
selv tegne løypa etter anvisning. Det ligger
an til drama i år igjen, det er bratt der og
svingete der og skulle det blåse til der så
ja… da er dere fortapt med mindre dere tar
en kompasskurs… Noen høl i isen der… tja
prøv og ikke ramle nedi! Jeg lar meg ikke
affisere, bare gleder meg til høyfjell og
panoramaer, tegner løypa på kartet og
nyter av min orienteringserfaring… helt til
jeg skal sammenligne mine skriblerier med
andre 5-milskjørere og jammen ser det ikke
ut til at jeg har min helt egne trase (?) På`n
igjen, klusse litt her, tegne på nytt der og
VIPS, det er helt uleselig og jeg får stole på
høyere makter og løypemerking…

- Grimsbu igjen…Vintersamling 2012
Av: Anne-Katrine Kroken

Jostein Lindberg, Turid Aandalen Lindberg og Tinka på ”after ski” i solveggen utenfor hytta
etter vel utført snørekjøring med en hund. Foto: Terje Dietrichson

Scooterkjører Kjell Ove Kristoffersen orienterte om løype-
traseen, kjørte spor og passet på at ingen kjørte seg bort.

Foto: Tore Hunskår

Arrangementskomiteen i full sving med å fylle på i kiosen der se solgte
nystekte vafler m.m. Her f.v. Elin Ingstad og Stine Oppegaard.

Foto: Terje Dietrichson
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5-mila

Sola skinner og vinden er akseptabel dag
1. Jeg, med mine turambisjoner er plutselig
dritnervøs og vandrer rundt pakket og klar
med startnummer på magen i tåpelig lang
tid før start…

Først ut er to supertøffe juniorjenter, Gitte
Alhaug og Aud Kristin Bjørgum med hvert
sitt 6-spann. Begge nærmest ”flasket opp”

med hundekjøring og samlinger i NSHK.
Nå fulle av erfaring og ungdommelig livs-
mot. Så ikke langt etter, ”smeller” vi voksne
ut av startområdet, åtte i tallet og alle i
samme klasse, nemlig 8-spann. Det er en
fantas tisk vakker trase, gjennom setertun,
forbi små koier og brakker og tømmerhyt -
ter, opp på snaufjellet, rundt et fjell og til-
bake i den lune bjørkeskogen, så videre
opp på snaufjellet igjen og rundt og nesten
over nok en topp. Utsikten mot Rondane
med alle sine vakre topper var fenomenal. 

Vinden økte på underveis og jeg må inn-
rømme at den var vel heftig til tider, i alle
fall for oss puslekjørere fra de dype skoger.
Jeg ble vel strengt tatt mest sliten av å sitte
på huk bak sleden og skal jeg forsette med
den type aktivitet får jeg praktisere mer
styrketrening av lår og setemuskulatur. Det
var som dere sikkert skjønner, svært godt å
komme ned i bjørkeskogen igjen, videre
ned alle bakkene vi kjørte opp og så bli
møtt av en skokk blide folk i målområdet.
Litt bekymring hadde det vært blant de
ventende, forholdene rapportert fra sporet
tatt i betraktning, men alle kom seg hel-
skinnet ned igjen til målområdet og noen et
hav av tid raskere enn andre. Scooter  -
kjører Kjell Ove kjørte trygt bak siste
ekvipasje og fikk med det loset alle inn.

Dag 2 var vinden av det litt snillere sla -
get, været mer vekslende med snøbyger
som kom og gikk, men også lange flotte
solrike partier. Alle ble mottatt av ”bølgen”i
målområdet og med det var 2 x 50 km over-
stått. Sammenlagt vant Gitte juniorklassen
og Aud Kristin fullførte samme klasse med
glans. Kenneth Monsen vant med god
margin ”voksenklassen”, etterfulgt av Kari
Efjestad. Vi andre spredte oss godt utover
etter disse og helt på bunn tidmessig, men
høyt på strå mentalt kom undertegnede.
Takk for turen til bikkjer og folk!

16 km sprint (eller var det 18?)

En kjører i åpen klasse, tre i 6-spann. Fra
eldstemann og ”nestenpensjonisten” Larry,
til ”fjorårskonfirmant” Tuva Hope. Traseen
var lagt om og gikk nå i deler av 5-mils -
traseen, opp og så ned, med andre ord
langt fra noen rask sprintløype. Litt mindre
snaufjell, men nok vind og gjenblåste spor.
Dag 1 og Tuva som junior var først i spo ret
og brått var sporet borte, men skiltet pekte
rett til skogs og dit bar det med både Tuva,
Larry og Martin Degens og den nå mange
ganger nevnte scooterkjører Kjell Ove
måtte rykke ut på en aldri så liten rednings-
aksjon, så gjengen kom seg ut av suk ker -
snøen og i riktig retning. Dag 2 meg bekjent
gikk det knirkefritt med alle fire spannene
og Tuva kunne ”smykke” seg med raskeste
tid av alle og vinner av 6-spann klassen.
Vel gjennomført av nok en tøff junior!! Larry
ble selvskreven vinner av åpen klasse og
hans gjeng med firbente er godt over ”mid-
dagshøyden”…

10 km sprint

Fem stk 4-spann sto på startstreken og
navnene tatt i betraktning lå det til rette for
knivskarp konkurranse. Løypetraseen som
tidligere år, med noen små justeringer, men
i år som tidligere flat som en pannekake.
Vinden gjorde vel sitt med forholdene her
også og sporene ble rapportert ganske
tunge. 

Etter to dager var det klart at Tore
Hunskår (som vel sjelden har kjørt et kor -
tere spann eller distanse…) vant det hele,
knepent foran Line Løw og Viggo Jør -
gensen i mål på tredje, 59 (!) sekunder
etter vinneren. Var det noen som sa ”close
race”? Oda Ingstad surfet fint inn som
junior representanten i denne klassen. 

Vinden økte på og det føk godt over fjellet
for de som kjørte 5-mila.

Foto: Elin Torp

I porten ut til løypa var det stor trafikk av spann som var på vei ut og inn. Til venstre kiosken der vi fikk kjøpt oss en matbit.
Foto: Terje Dietrichson
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”Close race ble det også i 2-spann snøre-
kjøring, der min bedre halvdel Hans Petter
snek seg inn til seier tre sekunder foran
Torgeir Volden og kun 15 sekunder foran
Lina Grøvan Johnsen, som med det sto for
nok en flott juniorprestasjon! 

1-spann snørekjøring hadde to deltagere
og Turid Aandalen Lindberg stakk av med
seier`n her.

Juniorklassen i 2-spann snørekjøring ble
vunnet av Andrine Alhaug, og hun må ha
hatt vinger eller jetmotor for tiden hennes
var superrask og den overlegent beste av
alle snørekjørerne. Stor grattis til henne og
til Kajol Borgen som kom inn som en god
nummer to i denne klassen. 

Og så til slutt
Tusen takk for nok et vellykket arrange-

ment til dere som har ”stått på hue” for alle
oss andre i dager og uker og år(!). Arrange-
mentskomite og sportskomite og klubb -

ledelse og alle andre frivillige hjelpere. Takk
for alle flotte premier både til deltagere og
loddkjøpere. Takk til det flotte vertskapet på
Grimsbu og ikke minst en kjempetakk til
scooterkjører Kjell Ove for all hjelp og vel-

vilje og små og store redningsaksjoner. Og
så takk for maten på lørdag og til slutt en
god klem til alle de flotte representantene
for rasen vår som var i sving både høyt og
lavt gjennom helgen!

Etter middagen ble det premieutdeling. Foto: Birgit Alhaug

Kari Efjestad Foto: Tore Hunskår

F.v.: Hans Petter Lønning, Torgeir Volden og Lina Grøvan Johnsen Foto: Viggo Jørgensen

Kenneth Monsen, vinner av Huskyløpet 2012. Foto: Tore Hunskår
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Vinner av 4-spann
Sprint 2 x 10 km 
Tore Hunskår

Alle foto:
Hågen Bjørgum

Aud Kristin Bjørgum, Junior 2 x 50 km Over til høyre: Simen Ensby, snørekjøring 3-spann
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Elin Torp

Foto: 
Hågen Bjørgum

Rolv Herstad og
Johanne Sundby

Foto: 
Hågen Bjørgum
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Sprinten - fotografert av
Saskia Mämpel

Tone Stensland

Ivar Hordnes

Oda Ingstad

Tuva HopeParth Borgen
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Huskyspringer
Resultater fra 100 meter sprint
med løs hund

Sunniva .............................4:50
Hein ...................................4:15
Tuva...................................4:20
Parth..................................5:12
Ivar ....................................4:32
Andrine ..............................5:19
Oda....................................4:16
Martine ..............................5:62
Johanne.............................5:29
Kari ....................................4:15
Turid ..................................4:00
Tone...................................5:37

Vinneren ble Turid Aan dalen
Lindberg med hunden Tinka.

(Tidene referer til hundenes tid,
det er ikke eierne som har satt
verdensrekorder på 100 meter.)

Anne Spangen mot mål. I bakgrunnen kommer Turid Aandalen Lindberg og Tinka.
Foto: Viggo Jørgensen

Martin Degens Foto: Hågen Bjørgum

Larry Berntsen Foto: Hågen Bjørgum

Tuva Hope Foto: Kari Hope
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Vi reiste opp 3 personer og en
hund i en bil. Det var en lang og fin
tur kan man si. Bort reiste vi forbi
Førde og over Stryne fjellet, tilbake
var det over Filefjellet og gjennom
Voss.

Vi kom oss tidlig avgårde, halv sju
kjørte vi fra Flatøy, etter å ha stappet

i oss noen gode proteinpannekaker med
”stroop”. Vi var vel framme i halv seks -
seks-tiden, med mange stoppepauser og
spisepauser underveis. Det var mye tull og
god latter kan man si, med både min søs ter
og min vennine. Etter mange gamle neder-
landske slagere og et dusin cd-er som ikke
funket, latter og grining, kom vi endelig
fram på Grimsbu, ved hjelp av en GPS og
Gule sider!

Vi ble vel mottatt av Geir og Toril
(7mountainhuskies) og Lina og

Marius (Orchestra husky). Så ut som om
alle hyttene var fulle og med nesten 200
siberian huskies var det uling og bjeffing
nesten dagen lang. Fant ut at Nero var fak -
tisk ganske stor, etter å ha prøvd tre seler
så fikk han endelig prøvd seg og! Geir
kjørte foran meg med 2-spann og jeg fikk
prøve med 4-spann inkludert Nero, det var
kjempegøy!

Det gikk for det meste i løp fredag og
lørdag. Både jeg og min søster fikk

delta på rekruttløpet 10 km!! Fikk låne
hunder av 7mountainhuskies, og det gikk
kjempebra! Første premie. Da hjalp det
visst å rope mye fint til hundene he he... de
løp faktisk så bra at jeg nesten ikke trengte
å løpe selv. Min søster fikk låne av

Orchestra husky og Nala (eid av Tone
Beate Hansen, hun i nabohytta, he-he), så
det ble 3-spann på henne, siden Lina
brukte Ompa i snørekjøringen, kom for -
resten på førsteplass hun også, flink -
ingene! Vi kjørte faktisk forbi hverandre i
løpet, og da bestemte hundene seg for å ta
en snarvei... Det endte opp med at søste -
ren min kom i mål rett etter meg og brukte
kor tere tid enn meg til og med. Ja-ja, sånn
går det når man tar snarveier og jukser he-
he! Men hun fikk førsteplass hun også,
siden hun var den eneste i klassen sin.

Itillegg så kjørte Geir også 11-spann
ene dagen på marka, slik at vi alle fikk

sitte på en runde der. Nero og Shiny (bro -
ren) tullet seg litt, så det ble noen stopp for
å ordne selene. Og Luna fant også ut at det
var gøy å tøyse med andre, som for
eksempel Polka. Snøen var også veldig
dyp utenfor sporet, som vi fikk merke hver
gang sleden datt til siden. Alt i alt så gjorde
Nero det bra når han først dro, så kan
hende vi har en fremtid der he-he...

Jeg sov på sofaen i hytten sammen
med Nero, de andre hundene sov i

hengeren, utenom Freeze som var ny -
operert. Opp tidlig hver dag for å mate
hundene, spise frokost selv og kle på alt
man hadde for ikke å fryse. Skal si jakken
min var god og varm der oppe, glad jeg
kjøpte den! Jeg lærte mye, og reiser mer
enn gjerne på neste samling. Skal prøve å
få med Gerry slik at han får dilla også.

Festmiddagen var kjempegod, så var
det premieutdeling/diplomutdeling,

også loddsalg. En koselig kveld var det,
selv om min søster og vennine ikke fikk
Smirnoffen sin der. Deretter var det hunde-

pølseutdeling, så vi løpte bort og samlet inn
for både Geir & Toril og Lina & Marius. Så
var det leggetid siden vi skulle opp tidlig for
å kjøre hjemover igjen.

Etter å ha våknet, fôret og pakket, fant
vi ut at bilen min ikke ville starte. Da

ble det startkabler og full guffe på varmean-
legget. Litt lufting måtte til også da hele
bilen luktet tørrfisk (en av Nero sine favo -
ritter). Pakket og stappet kom vi oss etter-
hvert avgårde alle sammen. Det ble en del
stopp, da en fjær knakk av på Geir sin
hundehenger, heldigvis kom alle seg trygt
hjem.

Underveis spiste vi også middag på en
slags kebabsjappe som stinket hvit-

løk. Men maten var godkjent da! Vi stoppet
i Lærdalstunnelen og tok noen fine bilder
(legges ut senere), og venninen min endte
opp med en åpnet BH i bilen etter at en
fingerdyktig person hadde vært bakom
ryggen hennes. Tidligere hadde han skrøte
så fælt av hvor flink han var å gjøre slikt
uten at noen merket det.

Ved Hjelle-bakeriet møtte vi min mor
og stefar, min søster skulle sitte på

hjem med dem. Geir og Marius svingte
også bilene opp der slik at alle fikk hilse på
alle. Både Luna (mor Nero), Thunder og
Shiny ble vist fram. Gaver og klemmer ble
utdelt, også var det hjemover mot Meland.
Etter 12 timer var jeg endelig hjemme igjen.
Bar inn halvparten av tingene før jeg løpte
bort til Gerry sine armer. Skal si det var dei-
lig å komme hjem! Hvertfall siden han
hadde vært så flink å rydde og vaske...
kanskje jeg burde reist vekk oftere?

Av Saskia Van Es

På Vintersamling for første gang
Foto: Hågen Bjørgum

Foto: Saskia Van EsFoto: Saskia Van Es
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Noen nye deltakere
i rekruttløpet på 
Vintersamlingen: 

Saskia Van Es

Lisa Van Es

Kjell Arne Larsen

Thomas Bergli

Terje Dietrichson

Foto: Hågen Bjørgum
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Barneløpet

Othilie Hove Jan Monsen

Marta Monsen

Hein Hope Parth Borgen Vegard Eikevik

Nora Kerler Günther

Foto: Kari Hope
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Flotte oppslag i Østlendingen 
lørdag 25. februar, 

på første side, og side 18.
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Harstad Hundekjørerfestival 24. - 25. mars 2012

En felles arena for hundekjørere
i nord

Det var en hektisk innspurt for arrangø -
rene i ukene før festivalen med Finn-
marksløp og NKK-utstilling i Harstad, men
med stor innsats fra alle gikk den første
Harstad Hundekjørerfestivalen av stabelen
med brask og bram helgen 23. - 25. mars
2012. Kari Eldby fra Harstad unnfanget
høsten 2011 ideen til en Hundekjører-
festival i Folkeparken, hjertet av Harstad,
og tok initiativet til en rask etablering av et
interim-styre for NSHK avdeling Nord-
Norge. Interim-styret er ledet av Kari Eldby
og har hatt hovedansvaret for gjennom -
føringen av festivalen som er tuftet på
engasjement og arbeidsinnsats fra en
rekke frivillige i hundekjørermiljøet rundt
Kari, både i Harstad, Indre Troms og
Tromsø. Festivalen har etablert egen blogg
/nettside hvor deltager og arrangører er
presentert: http://harstadhundekjorer-
festival.blogspot.com/ og det er også
laget en egen gruppe på Facebook med et
stadig økende antall medlemmer. De fleste
som driver stort med trekkhunder i Nord-
Norge har alaska huskier, og siberian hus-
kier er mindre vanlig. Miljøene er spredd og
man må reise langt for å kunne delta i
trekkhundkonkurranser, særlig for sprint og
mellomdistanseløp. Med Harstad Hunde-
kjørerfestival ønsker arrangørene og skape
til et positivt miljø for konkurransekjøring

også for de med et færre antall hunder og
for hobbykjørere. Arrangørene ønsker også
å reklamere for siberian husky som rase og
for Norsk Siberian Husky Klubb. Og de
ønsker og lage et miljø for siberian husky-
eierne i Nord-Norge med både Festival/
konkurranse og andre sosiale årlig treff.

Støtte fra NSHK
Festivalen har fått både “manpower” og

økonomisk støtte fra NSHK sentralt.

Johnny Blingsdalen og Stine Oppegaard
fra NSHK har vært til stor hjelp både før og
under festivalen. Det er flott at det knyttes
nærmere bånd mellom de små miljøene i
nord og klubben sentralt i sør.

Sponsorer
Harstad Kommune gjorde en fantastisk

innsats før og under festivalen med opp-
kjøring og merking av løypene. Dette ble
gjort helt uten kostnader for festivalen og

sparte arrangørene for store
utgifter. Deltagerne i Harstad
Hundekjørerfestival mottok
også fantastisk flotte premier
gitt av sponsorene Labb (som
hadde donert et stort antall
sekker med fôr), Björkis,
Oinakka og Godbiten. I tillegg
hadde de driftige damene i
arrangementskomiteen strik -
ket flotte selbuvotter med
hundemotiv, sitteunderlag og
grytekluter i tovet ull.

Knoppskyting i nord
Veterinær Steinar Dage-

stad som har vært veterinær
under Femundløpet i 10 år
(de fleste årene som
sjefsveterinær) og har vært til
stede som veterinær på
hundeløp siden 1997, var
også blant de frivillige som
bidro til Festivalen. Steinar

Ny arena for trekkhund-entusiaster etablert i nord
Tekst: Monica A Sundset for Harstad Hundekjørerfestival

Dugnadsånd og hundekjørerglede la grunnlaget for at den
første Hundekjørerfestivalen i Harstad 23-25. mars 2012 ble en
suksess. Dette skal være en arena for alle som liker og kjøre
hund. Festivalen er åpen for alle raser i sprint og kortdistanse
løp. 

Dette året deltok flere 8-spann fra Folkehøgskolen 69 grader
Nord, 4-spann av siberian huskies og alaska huskies, og en
rekke 1- og 2-spann på snørekjøring med siberian huskies,
alaska huskier, samojeder, pointere og en vorseher. Totalt del-
tok 15 kjørere med 50 hunder.

Stine Oppegaard og Johnny Blingsdalen hadde tatt fly
nordover til Harstad for å hjelpe til med arrangementet. (Se
styreved taket angående Harstad Hundekjørerfestival i års-
rapporten på side 10)            Foto: Monica Alterskjær Sundset 

Veterinær Steinar Dagestad fra Lillehammer
kom oppover og holdt foredrag om slede-
og sportshundhold på fredags kveld.

Foto: Monica Alterskjær Sundset

Hans Magnus Eldby Dahlslett (12 år) deltok i  klassen 4-spann senior med hunder fra Kennel
Kari Trestakk. Festivalfotograf: Eivind Hunstad
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har også kjørt og fullført Femundløpet som
deltaker og på kortløpet et år. Han er med-
lem av ISDVMA (International Sled Dog
Veterinary Medical Association), og ønsker
og bidra positivt til hundekjørersporten og
best mulig velferd for hundene. Han holdt
et spennende foredrag på kjørermøte fre-
dag kveld hvor han gjennomgikk bruken av
trekkhunder i et historisk perspektiv og
veien videre. “Det blir ingen løp uten sted-
lig engasjement og initiativer - som knopp-
skyting i små hundekjørermiljø. Alle hunde-
kjørerkonkurranser begynner i det små - og
kan vokse seg virkelig store!” uttaler Dage-
stad. Dagestad diskuterte også hva som
kjennetegner en vellykket trekkhund i for-
hold til dette med løpsglede, god psyke og

kropp og ikke minst matlyst. De fleste av
deltagerne deltok i hundeløp for aller første
gang denne helgen og Dagestad under-
søkte hundene mens han forklarte og viste
hvordan dette skulle gjøres for hunde -
eierne.

Resultater
I klassen 8-spann mellomdistanse vant

Hege Skigelstrand fra Folkehøgskolen 69
grader Nord med et veldig bra spann av
alaska huskier. Tre av hundene i spannet
hadde nettopp deltatt i Finnmarksløpet
(FL500) med Stian Hasfjord. Kjøreforhol -
dene var gode med faste og fine spor og
spannet holdt flott fart forteller Hege i inter-

vju til lokalavisen Harstad Tidene etter
løpet. Tre 4-spann deltok i distansen 2 x 10
km, der alaska husky-spannet ledet av
Martin Kristiansen vant med en snittfart på
18.2 km/t. Kristin Akselsen og Hans Mag-
nus Eldby Dahlslett kjørte begge siberian
husky-spann med en snittfart på 17.6 og
17.5 km/t. Det var fem som deltok i snøre-
kjøring 24 km. En av disse, Roger Liavik,
kjørte 2-spann med pointere og hadde
festivalens høyeste snitt-tid på 21,2 km/t.
Yngste deltager i konkurransen var 11 år
gamle Julia Sofie Sørum Bjørklund fra Stor-
fjord som kjørte 1-spann 5 kilometer med
sin samojed. Det ble også kjørt trekkhund-
prøve for malamute 10 km nordisk 1-
spann.

Rune Sundset snørekjørte 24 km med unge Birk av Brattalid på 16 måneder.
Festivalfotograf: Eivind Hunstad

Julia Bjørklund (11 år) deltok i snørekjøring (12-18 år)
5 km med en samojed.  Festivalfotograf: Eivind Hunstad

Kristin Akselsen var raskest av de to SH-spannene i 4-spann senior, med hunder fra Kennel Kari Trestakk.       Festivalfotograf: Eivind Hunstad
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Til høyre: 
Unge Martin-André Kristiansen ,
vant klassen 4-spann senior. Her
får han premie av to dyktige
arrangører, Kari Eldby (t.v.) og
Monica Alterskjær Sundset.

Foto: Stine Oppegaard

Ny festival til neste år
Arrangørene er allerede i gang

med å planlegge neste års
festival. Det er en sta dig økende
interesse for hundekjøring, og
det er flott å se at så mange unge
kjørere deltar og ønsker og dyrke
denne flotte hobbyen videre.



34 Huskybladet

Frode Bakke og Line Løw foran bankboksen på Jessheim som har
inneholdt NSHKs film fra Leonhard Seppala.

Foto: Stine Oppegaard

19. desember reiste Line
Løw og Stine Oppegaard til
Jessheim for å møte Frode
Bakke, tidligere formann i
NSHK. Frode har i alle år tatt
godt vare på nøkkelen til
klubbens bankboks hvor
diverse filmklipp fra Leonhard
Seppala har vært oppbevart i
mange år.

Filmklippene dokumenterer
hundekjøring i Alaska med
Leonard Seppala i 1920-
årene, og var en gave til
Reidar "Rulle" Schau fra Leon-
hard Seppala etter hans besøk
i Norge i 1950. Under Seppa-
las opphold i Norge hadde
Rulle og Seppala mye kontakt,
og det utviklet seg til et godt
vennskap som varte helt til
Seppala døde. Seppala var

meget imponert over interes -
sen for hundekjøring her i
landet. Rulle, som allerede da
var veteran på området, høstet
mye lærdom av samtalene
med Seppala, "verdens beste
hundekjører". Rulle donerte i
jubileumsåret 1992 klippene
videre til NSHK for at frem -
tidens medlemmer skulle få
glede av dette historiske
materialet. Styret arbeider med
å få laget en jubileums-DVD av
filmklippene, før originalmate -
rialet vil bli overlatt til Nasjonal-
biblioteket.

NRK brukte noen få minutter
av filmklippene i forbindelse
med sin Balto-film som ble vist
på TV i romjulen.

Stine Oppegaard

Hundekjøring i Alaska med Leonard Seppala i 1920-årene

Brevet hvor "Rulle", Reidar Schau, donerte Seppalafilmen til NSHK.
Brevet ble i 1992 sendt fra Ralph Campbell - tidligere siberian husky-
kjører til Frode Bakke - tidligere formann i NSHK. 

Harstad Hundekjørerfestivals egen logo
laget av Elin Olsson, handler for Monica
Alterskjær Sundset. 
Run Roy’s After Rain Noor på 9 måneder har
stått modell for logoen. 

Til høyre:
Thor Ingebrigtsen var eneste deltaker i
trekkhundtest for alaskan malamute på søn-
dag. Han hadde 35 kg i pulken, og brukte 1t
1min på 10 km sammen med hunden N UCH
SnocribDeepcreek Iluq.

Foto: Rune Sundset
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Historisk tilbakeblikk fra Huskybladet nr 4 i 1984

Historisk tilbakeblikk.....
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Gustav Grå

Mitt navn er Gustav Grå og jeg
tenkte litt om Huskybladet. Ven -
nene mine og jeg gleder oss hver
gang når bla det ligger i postkas -
sen - fordi det blir “samlingstund”
i hundegården. Da sitter vi sam -
men og prater om: “Hva skjer i SH-
verden? Hvem løper fortest og
hvem har det perfekte ut seende?”

Nå hørte vi at bladet kanskje skal
nedlegges, på grunn av mer pre-
sentasjon på internett. (Vi har ingen
internettilgang i hundegården.)

Høres i hvert fall
trist ut. Beklager
at jeg ikke har
noen datamas-
kin, så jeg klarer
ikke å ta ansvar
som redaktør.
Men, kan diktere
matmora mi noe
ut i fra hunde-
verden min.

Denne gangen skal jeg fortelle litt om
mitt bosted og hva jeg trives med. 

Min hundegård ligger i Atndalen/
Stor-Elvdal, på et lite småbruk. Roa
heter det, og for at jeg skal finne
plassen igjen kaller vi det ROA-
SnøVanderes heimat.

Alt til sammen er vi 13 AH-huskyer, 2
Sibirer, 1 Blanding (Malamut-Tysk
Schäfer) uten hår, 3 hester, 5 gjeiter,
Saskia og Siggi. De siste to sørger
for at vi trives, har mat og hus å bo i.

Tekst og foto: Saskia Mämpel

Gustav Grå som valp med ”onkel Socke”.

Hundegård på ROA.

Gustav Grå på tur med ”onkel Socke”. På tur.

Hei folkens!
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Om sommeren har vi god plass på
beite til å løpe løs - og om vinteren
har vi på samme plass et lite “løype -
nett” hvor vi kan lære hvordan det
fungerer med venstre og høyre.

Jeg er helt forelsket i min oppgave
som er å holde matskåler og -bøtter
rene og pene.

Går turer med “onkelen” min. Socke,
den merkelige hunden uten pels, 
dette liker jeg også.

I hundegården stortrives jeg med å
jage de andre. Noen ganger prøver
jeg mine krefter med Schelmish, den
andre SH. Mellom oss sagt, han er
litt egen. Han mener at han er sje fen
over alle. Nei, nei! Da satser jeg på
min størrelse og vekt. Ha-ha, det
samme prøver jeg når jeg går ved
siden av han i løypa.

Oooih! Nå har jeg ikke noen tid mer,
fordi viktigste tema i livet mitt er om
det kommer: MAT……

Håper at dere liker mitt innlegg og
kanskje er det noen der ute som
prøver seg på å skrive.

Vi sees GUSTAV GRÅ

P.S.: Har glemt våre to skjærer, de to
som skriker høyest når maten kom -
mer!

Renholder Gustav Grå.

Jage de andre. Freestyle i ringkampen.

Atndalen mot Venabu-fjellet med toppen Muen. 
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Vi leste en gang i avisene om et spann som
forsvant i Trondheims bymark - de var og
ble søkk borte flere dager før noen fant
dem igjen - sittende fast i et tre. Den gan -
gen var en eller to drept, sannsynligvis
snublet og dradd med når de andre fort-
satte sin ville ferd. Disse bikkjene dro av
gårde uten sleden, fordi et feste røk. Andre
mister hele spannet, med slede eller vogn. 
Dette bør aldri skje oss, tenkte vi da. Så
forferdelig. Men alas, det har skjedd. Flere
ganger til og med. Men så har vi holdt på
en tid. Det skjer jo ikke ofte. Men når det
skjer er det like dramatisk hver gang.
Første gangen røk festet mellom en for
tungt lastet slede og en for svak trekkline,
og fem hunder strøk av gårde på egen
hånd. To av dem kom tilbake med avgnagd
trekkline (den ene har ALLTID vært line -
biter) etter et døgn, de tre siste ble funnet
av en nabo etter tre dager, med gode
instinkter for hvor man skal lete etter hun -
der på rømmen. De hadde viklet lina inn i et
veldig tynt tre, og sto der musestille. Det vil
si, de bjeffet av og til. Men nærmet man
seg, ble de stille. Denne gangen gikk det
altså godt.

Neste gang det skjedde, i en mye brukt
treningsløype, men seint om kvelden, had -
de vi sikkerhetsline - men da sleden i stor
fart tok en krapp sving og raskt nærmet seg
et veldig stort tre i en veldig bratt bakke, og
vi veltet av - slapp vi taket i bøylen, og vips
var sikkerhetslina også dradd av gårde -
heldigvis uten handa inni. Det vi sto igjen
med var en halvoppladet mobil, tunge
støvler og en mil til bilen. Diverse ringing og
løping, og kontakter i nærmiljøet - heldigvis
har vi lagret noen strategiske telefonum -
mer, fikk vi plassert noen vakter der løypa
munner ut i riksveien, og en som kjørte
rundt med scoter. Han fant kjøreren - meg -
først, og deretter seks av de åtte bikkjene
foran en veltet slede ca 8 km fra der jeg
datt av. Linebiteren hadde bitt av trekk -
linene til de to forreste - og de var søkk
vekk. De ble seinere plukket opp på en
motorcrossbane. Flaks igjen! 

Seinere har vi hørt mange historier om å
miste spann, både på løp, der man ofte kan
få sitte på med en konkurrent, og på tre -
ning. Det skjer både de store kjente kjø -
rerne og de som har mindre erfaring. Far-
ligst for føreren er det dersom han ikke har

med seg noen hjelpemidler, ikke telefon,
eller det ikke er dekning, og om han er
skadet. Derfor er det ofte lurt å være flere
på trening når man skal langt, eller i alle fall
si fra om når en drar og når en er ventet til-
bake. Selv på trening bør en bære enkelte
ting på kroppen. Føre vâr er viktig: ikke for
stort spann på vanskelig føre, ikke for stor
fart i starten, og gå over utstyret nøye. Selv
det beste linesettet kan ha et svakt punkt.
Sikkerhetslina må en ha i handa, den rek -
ker man ikke gripe i farten når en detter av. 

Det er ulike situasjoner som gjør at man
mister spannet. Ofte er uoppmerksomhet
en faktor. Ankeret sitter ikke godt nok når
en fikser ting, eller snacker; forbikjøringer
krangler seg til og sleder kiler seg i hver-
andre og pluselig er man likevel løs, eller
løypen tar en uventet vending og en detter
av. Man kan selvsagt trene bikkjer til å
stoppe på kommando, eller snu seg og
spannet, og komme tilbake og hente kjøre -
ren, noe som vi hørte hendte Harald Tun-
heim på Iditarod en gang. Men det hører
vel til unntakene tidlig i et løp eller på en
trening at bikkjer faktisk gjør det. Noen
spann blir likevel usikre når kjøreren ikke er
på sleden og kan finne på å stoppe helt av
seg selv.

Den store skrekken er å miste spannet
langt fra folk, og i stygt uvær. Sikkerhetsline
er viktig, men kan være farlig dersom en
detter av og blir slept etter sleden uten at
bikkjene stopper. Har man god kontakt med
bikkjene er det en viss sjans for at de hører
etter dersom man henger med. På Polar
Distans et år nylig hang en kjører etter
spannet bortover en glatt riksvei istedenfor
å komme inn på løypa. Han fikk visst høre
av en som så det at det ikke var lov å kjøre
spann på riksvei! Selv har jeg plukket opp
en kjører på et løp når han hang etter sle -
den med en hånd på fotbremsen og resten
av seg hengende etter. Men det er ”nesten-
misting” og ender ofte bra. Å miste på løp
har den ene fordelen at det er sjelden
spannet blir borte, selv om det er plundrete
å få det tilbake på rett spor med rett fører.
Den som redder et løpsk spann på løp er
en liten helt, men man taper jo tid på det! 

På Seppalaløpet kjørte vi krappe svinger
ned en glatt bane og skjente fra side til
side, og like etter så vi en ung kjører som

gikk i sporet. Hun hadde ramlet av og bikk -
jene føk av gårde. Lenger nede fant vi
spannet - snøankeret hadde fått litt feste. Vi
hoppet opp og ned på ankeret noen gan ger
og håpet det holdt, og håpet at kjøreren fikk
skyss nedover. Vi klarte bare så vidt å
stanse selv på glatta. Kjøreren fikk skyss
ned til spannet og forsatte til mål. Ingen
skade skjedd….. På et barneløp vi var
medarrangører på var det et av barna som
mistet spannet sitt, men han fikk hjelp av
de andre barnespannene, og alle klarte seg
bra. Jeg pleier å be barna som kjører to- og
firespann å ha tau mellom seg og sleden -
å bli slept av et firespann er akkurat i tåle-
grensen. 

På Hedmarksvidda i oppkjøringstrening til
årets lange løp hørte jeg denne historien:
Ronny Frydenlund og Sigmund Alhaug var
ute med hvert sitt storspann, vi snakker 14
- 16 bikkjer hver. For Alhaug løsnet festet
mellom slede og hunder, og alle bikkjene
fôr innover. Alhaug fikk sitte på med
Frydenlund innover, og i en snusløyfe en
mil innover sto alle bikkjene, pent på rad.
Det er fint, men man går liksom ikke tur
med fjorten bikkjer i bånd akkurat. Så den
eminente kjøreren Ronny Frydenlund
spenner like godt de fjorten bortløpne bikk -
jene inn i eget spann, slapp et par bikkjer
løs, og sammen kjørte de to hundekjørerne
et så å si 30-spann tilbake til den etterlatte
sleden til Alhaug. Snakk om dristighet! Det
gikk helt fint med alle sammen. 

Hunder er ikke dumme, men de liker å
løpe. Ofte løper de der de har løpt før, og
stopper der de har stoppet før. Det kan
være lurt å ha noen rutiner. Jeg pleide å
kjøre i Nordmarka før, og vi stoppet på
skistua Ullevålseter for å raste. En gang en
slalomkjører kjørte på spannet mitt i Try-
vannskleivas nederste flate, og de stakk
uten meg, fant jeg dem igjen på Ullevål -
seter, pent oppstilt, mens de ventet på
snackingen sin kanskje? 

Jeg tror også at hunder når de har løpt en
tid, gjerne vil hjem. De vet bare ikke helt
åssen de skal komme dit. Er de bundet
sammen, er det jo et problem. De jeg har
hørt om som har mistet en eller flere løse
hunder ute på kjente spor, sier at de duk ker
opp hjemme etter en tid. Men det kan ta
lang tid, og av og til finner de ikke veien.

Å miste spannet sitt
Av Johanne Sundby

Det er en hundekjørers mareritt: Å stå der uten hun -
dene, med eller uten slede, å se rumpene på bikkje-
dyra forsvinne i rask fart bortover mens man gauler
STÅÅÅÅ uten at noen leer på et øre……å løpe etter
med blodsmak i munnen og sterk varme under tjukke
klær og digre støvler mens man egentlig vet at det er
fåfengt, bikkjene løper bare for fort, for fort. Diverse

skrekkscenarioer som utspiller seg i hodet fordi man
ikke vet når og hvor man ser bikkjene igjen, eller om?
Og om alle er like hele og friske? Man vet at bikkjer
på rømmen kan bli hardt skadet, og mange av de
som har funnet et rømt spann ser i alle fall halthet,
småskrammer og slikt på hundene. Det kan gå vel dig
fort da, uten fører og brems.
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Noen mener at bikkjene fort blir ville, mens
andre rapporterer om at bikkjene blir veldig
glade når de for eksempel hører en kjent
stemme eller motor av en kjent bil. Jeg har
hørt om løse bikkjer som slår følge med
andre spann som kjører forbi. 

Hvis uhellet er ute, forsøk å tenke hvor
hundene kan ha løpt. Få eventuelt hjelp av
andre spann. Følg spor om du kan se

dette. Det er lite sannsynlig at de fyker ut i
uspora terreng dersom det er ei løype de
kan følge. Mobiliser noen med snøskuter.
Hvis det går an å kjøre bil, så gjør det. 

Det å tenke gjennom situasjonen på for-
hånd er også viktig. Vi kjører mye med
barn, både i og bak sleden. To av barna til
en bekjent skulle kjøre et lite spann for
noen dager siden, for å vise et tredje barn

hvordan man gjør dette. Minstemann ble
satt i sleden, men etter en liten tur kom en
krapp sving og de to andre datt av. Han
som satt i sleden, 12 år gammel er han,
husket det han hadde blitt innprentet om
hvordan man kan stoppe en slede i fart, og
kom seg opp på bremsen og fikk stoppet.
Og satte ned ankeret. Og veltet sleden over
på siden. Bra jobba av en ung mann! 

Hamar hundekjørerfestival 7. - 8. januar 2012

Hamar trekkhundklubb arran -
gerte sin tradisjonelle festival
første helga i januar. Etter fjor -
årets rekordoppslutning i forbin -
delse med VM i mars, var det
knyttet stor spenning til deltaker -
antallet på årets hundekjører-
festival. Så viste det seg at antal -
let deltakere økte, fra 129 i 2011,
til 139 deltakere i år. Løpsarran -
gørene og TD-en gjorde en utmer -
ket jobb og smilte fra øre til øre.

I forbindelse med VM ble det laget flere
nye løyper for å få arrangementet til å takle
det store antall deltakere, og disse løypene
ble nå benyttet. Dermed ble alt komprimert,
og mellomdistansedeltakerne kunne kom -
me inn samtidig med sprintkjørerne, og
slapp å ta i bruk hodelykt. En kjempefor-
bedring som alle satte pris på! Dermed ble
også premieutdelingen et par timer tidligere
så folk kunne komme seg hjem i rimelig tid.

Lørdagen var det grått, og en del snø,
men søndagen slo det til med publikums-
vennlig vær, strålende sol og 8-10 kulde-
grader. I og med at alle løypene var i bruk
skjedde det noe hele tiden, kjørere kjørte ut
og kom inn i ett sett, like ved klubbhuset
der det var mulig å gå inn å kjøpe drikke og
nystekte vafler. Løypene var som vanlig i

så perfekt stand som mulig er, såpass tidlig
i sesongen.

Mens festivalen tidligere har vært domi -
nert av sledekjørere, var det nå masse-
mønstring av snørekjørere, så det var halvt
om halvt av deltakere med slede og ski.
Noen overivrige deltok både i snørekjøring
og med slede, og noen familier delte seg så
en kjørte slede mens den andre snøre-
kjørte. Snørekjøring med en eller to hunder
ser nå endelig ut til virkelig å bli tatt seriøst
også i Norge. En annen klasse som også
har fått fotfeste er nordic breed, men her
var det flere deltakere i fjor, kanskje fordi
hundekjørerfestivalen var kvalifiseringsløp
før VM? 

Løpsarrangøren fikk mange positive til-
bakemeldinger. Eneste å sette fingeren på
var noen nye løypevakter som sto i løype-
kryss, og de hadde ikke fått forklart for-
skjellen på en sledekjører og en snøre -
kjører.... Men også det løste seg med litt
velvilje fra deltakerne.

68 snørekjørte, 71 deltok med slede
15 deltakere med siberian husky

Snørekjøring 11 - 12 år 1 hund 
1 x 5 km (9 deltakere)
5. Mari Robøle Lien 15m 13s
6. Emma Ryen 17m 10s
7. Lotte Sølvsberg Noren 17m 40s

2-spann slede 10 - 11 år
1 x 5 km (2 deltakere)
2. David Olofsson, Sverige 14m 47s

3-spann slede 12 - 15 år
1 x 5 km (5 deltakere)
4. Andrine Bordvik Alhaug 14m 18s

4-spann sprint junior Nordic Breed
2 x 8 km (1 deltaker)
1. Viktoria Hellem-Hansen 43m 42s

4-spann sprint Nordic Breed
2 x 8 km (4 deltakere)
1. Lisbeth Brax Olofsson, Sverige  34m 47s
2. Viggo Jørgensen 36m 36s
3. Malin Sundin, Sverige 42m 48s
4. Sanne Karlsen 47m 30s

6-spann sprint Nordic Breed
2 x 12 km (2 deltakere)
1. Line Løw 52m 30s
2. Tone Beate Hansen 57m 28s

8-spann sprint Nordic Breed
2 x 16 km (1 deltaker)
1. Erik Aleksander Greger 1t 26m 39s

8-spann MD Nordic Breed 
2 x 46 km (2 deltakere)
1. Johanne Sundby 5t 00m 31s
2. Svein Dufseth 5t 35m 09s

Tekst og foto: Tora Kleven

Erik Aleksander Greger starter på 16 km, med Hamar hundekjørerarenas karakteristiske bro i bakgrunnen.
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Over: 
Lisbeth Brax Olofsson

Til venstre:
Svein Dufseth nærmer seg mål 
etter 46 km.

Til høyre:
Andrine Bordvik Alhaug
starter i klassen 3-spann
12 - 15 år.

Under: Johanne Sundby
nærmer seg mål etter 
46 km.
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Tone Beate Hansen Malin Sundin

Erik Aleksander Greger

Line Løw
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Malin Sundin fra Sverige

Suveren vinner i 4-spann sprint, Lisbeth Brax Olofsson fra Sverige.

Viktoria Hellem Hansen fikk låne hunder hos familien Alhaug. Ronny Mosling og Hilde Kathrine Venneström med hunden Varg
kom for å se på løpet.

Viggo Jørgensen

Sanne Karlsen fikk låne hunder hos Johanne Sundby.



43Huskybladet

Hamar Skiklubb nå også med hundekjøring...

Ovenstående sto å lese på Hamar Ski-
klubbs hjemmeside 7.1.2012, og der var
det fire fine bilder av tre glade jenter som
deltok i Hamar hundekjørerfestival. De
hadde fått låne hunder av Torgeir Volden
som selv var forhindret fra å delta. 

Jentene deltok i snørekjøring 11 - 12 år

5 km med en hund hver. De hadde aldri
prøvd dette før, og var tøffe som stilte opp i
konkurranse der de øvrige deltok med
raskere blandingshunder. Men jentene
hadde skiferdighetene i orden og kjørte
imponerende godt. 

Også for hundene var dette en ny opp-

levelse, selv om de er godt vante med
snørekjøring.

Tøffe jenter og flinke hunder! Og god
reklame for siberian husky. Håper snøre-
kjøringen frister til gjentakelse.

Tora Kleven

Av Gudbrand Lien

Lotte, Emma og Mari med på Hamar Hundekjørerfestival 2012

Emma Ryen og Maio Lotte Sølvsberg Noren og Freia Mari Robøle Lien og Iban

Emma, Lotte og
Mari stilte for
Hamar Skiklubb
7.1. på Hamar
Hundekjører-
festival. De
stilte i klassen
11-12 år, og
gikk 5 km. De
var ikke raskest,
men alle 3 var
kjempefor-
nøyde.

Alle foto: 
Gudbrand Lien
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Vikerfjelløpet 13. - 14. januar 2012

Over 50 deltagere stilte
til start da Vikerfjell-løpet
ble arrangert 14. januar
2012. Ringerike Trekk-
hundklubb var arrangør. 
5 siberian-spann deltok.

Vikerfjell-løpet er et fjell-løp,
som arrange res på Vikerfjell i
Ringerike kommune. Løpet går
over variert terreng, og i godt vær
er det en flott utsikt. Underveis i
løpet er det mye head-on passer-
inger, jeg tror jeg talte 14 stk. Det
gikk bare bra, ikke noe kluss.

I klasse 140 km, åpen klasse
stilte Trond Hansen med sine
siberians. Han endte opp som nr
10 av 10.

I klasse 140 km, begrenset, del-
tok Johanne Sundby. Hun ble nr 8
av 15.

I klasse 70 km, begrenset stilte
Svein Dufseth og Kari Hope. De
endte opp på femte- og andre-
plass av seks startende.

I klasse 35 km, seksspann, stilte
undertegnede, og endte opp på
andreplass av fire startende. For
meg var det første gang vi startet
i mellomdistanseløp. Det ga
mersmak!

Siberianspannene kjørte bra,
og ble lagt merke til! Det er
veldig moro! 

Begrenset klasse (6-8 hund)
A+C 70 km (6 deltakere)
2. Kari Solvang Hope   3t 44m 42s
5. Svein Dufseth 3t 48m 50s

6-spann 
A+C 35 km (4 deltakere)
2. Tone Beate Hansen 2t 03m 18s

Åpen klasse 
140km (10 deltakere)
10. Trond Hansen         9t 00m 28s

Begrenset klasse 
140 km (15 deltakere)
8. Johanne Sundby      9t 04m 45s
14. Jo Inge Fuglesteg (kl B)

10t 06m 37s
(Jo Inge Fuglesteg deltok med
alaskan malamute)

Av Tone Beate Hansen

Av Tora Kleven

Til høyre: Tone Beate Hansen i mål

på Vikerfjelløpet.

Foto: Ulf Hope

Scandinavian Open Championship 20. - 22. januar 2012

SPHK Nedre Norra arrangerte
sitt årlige løp, Nordic Open i
Åsarna. I år var løpet også åpent
skandinavisk mesterskap, både i
nordisk og slede.

Her deltok det hovedsaklig svensker og
nordmenn og finnlendere, men også andre
nasjonaliteter sto på startstreken. I alt var
det 73 deltakere i slede, og ca 61 i nordisk,
i snitt ca 132 startende pr dag. 

Som vanlig er i Sverige var det klasse A,
B og C, og det var omtrent like mange i
klasse A som i klasse C, det vil si halvpar -
ten hadde siberian husky. Løpet gikk over
tre dager, med den nye modellen med
massestart for 4-spann siste dagen.

Av norske siberian huskykjørere var det
kun to som hadde tatt turen til Sverige,
Gitte Alhaug som er på det norske junior-
landslaget, og Viggo Jørgensen. Det var
også to som deltok i klasse B og 13 i klasse
A. Finlenderne som deltok med siberians
lå et hav av tid foran de andre. Ingen tvil om
at konkurransen i klasse C i Finland er
knallhard. 

Størst spenning var det i 8-spann klasse
C. Der stilte turistkjører Matti Holmgren og

hans samboer Stina Svensson opp i
samme klasse som verdensmester Jenki
Lindgren. Jenki ledet første dag og kjørte
enda fortere andre dagen. Men tredje
dagen kjørte han med bare 6 hunder og det
gikk mye saktere, og i sammendraget ble
han slått av Matti og Stina på hhv første og
andreplass. Dette skapte stor ståhei, for

hunder som er vant med turistkjøring har
vanligvis ikke sprinttempo. Matti har trent
en del unghunder spesielt for sprint, derfor
kunne han nå hevde seg i toppen. Det er
interessant å se at gamle travere som har
kjørt både sprint og langdistanse, (bl Finn-
marksløpet) i tidligere tider kan komme til-
bake i toppen. 

Finske Antti Mäkiaho vant både 4-spann sprint og 4-spann massestart med god margin.
Foto: Tora Kleven



Som før nevnt, finlenderne utmerket seg
med lynraske siberians. Vinneren av 4-
spann sprint, klasse C, Antti Mäkiaho,
brukte bare 21min 17sek på 10 km, og det
tilsvarer en snittfart på 28 km/t. Hadde han
deltatt i klasse A hadde han kommet på
fjerdeplass. Vinneren av 6-spann sprint,
klasse C var finske Susanna Bürkland. 

4-spann sprint junior, klasse C
3 x 10 km (3 deltakere)
2. Gitte Bordvik Alhaug 1t 18m 28s

4-spann sprint klasse C
2 x 10 km (12 deltakere)
5. Viggo Jørgensen 50m 04s

4-spann massestart, klasse C
1 x 10 km (6 deltakere)
3. Viggo Jørgensen 24m 32s
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Fra massestarten på søndag. Fra venstre Moa Björk (bare hundene vises), Annika Jansson, Agnes Christoffersson, Antti Mäkiaho fra Fin-
land, Viggo Jørgensen og Michael Frost fra Danmark. Foto: Petter Hillborg

Gitte Bordvik Alhaug nærmer seg mål.

Norske tilskuere, Birgit Bordvik Alhaug, Marius Helander
Røset og unge Obelix. Foto: Tora Kleven

Viggo Jørgensen og Moa Bjørk kjørte omkapp inn mot mål. Viggo vant med en
meter. Foto: Petter Hillborg



Og moro ble det… Jeg trodde
løypa skulle være lik den på
Gåsbu, men her var det «berg
og dalbane» - opp og ned, opp
og ned. Opp var greit, men ned-
over var verre. Jeg liker best
gode skispor, men her var det
godt preparert «autostrada» for
skøyting og slede. 

Det var kaldt og trått føre,
men vi startet med godt mot og
det gikk greit helt til vi kom til en
bratt nedoverbakke med skarp
høyresving nederst. Ja, ja – hva
gjør jeg nå? Kikker jeg meg
rundt - ingen i nærheten så jeg
setter meg ned med rompa på
skia og setter utfor. Styrer med
hendene og Tinka løper som en
rakett foran. Men nederst i
bakken klarer jeg ikke svingen.
Fyker inn i kanten og tipper over
- hodet ned og bein og ski vif ter
mot himmelen. Mens jeg ligger
der og kravler suser den ene
løperen etter den andre forbi og
jeg føler meg ikke «høy i hat -
ten» der jeg ligger. 

Så var det å komme seg opp
igjen, og det var ikke så enkelt.
Tinka hoppet og spratt og syn -
tes det var helt greit med snø-

basing. Surret seg rundt et tre
så der var det ingen drahjelp å
få. Da var det bare å få av seg
skia og krabbe opp i sporet
igjen. 

Og vi fortsatte - opp og ned
og opp og ned - så kom det en
lang bratt bakke - oppover den -
ne gangen. Måtte ha en kvikk-
lunch-pause midt i bak ken. Da
hører jeg en stemme som roper
og lurer på om jeg trenger flere
bikkjer? Han hadde flere AH og
skulle ut på tur med dem sene -
re. Jeg sa jeg kunne tenke meg
å låne 12, men jeg regnet med
at jeg ville bli disket hvis jeg
startet med en hund og kom i
mål med 13…

Kom endelig i mål på tiden
1:13:57 og var kjempefornøyd.
Tiden til beste Kvinner senior
snørekjøring en hund var 36:25
- «litt forskjell i tiden», men vi
fikk kjempefine premier begge
to. 

Jeg har ledd godt av meg
selv i ettertid og håper andre
også får seg en god latter - det
var moro å delta i Hadelands-
løpet!!

Nybegynner med knall og fall…
Av Turid Aandalen Lindberg

Etter deltagelsen i Dørstokkmila på Gåsbu i lett ter -
reng meldte jeg meg på Hadelandsløpet 10 km snøre-
kjøring med en hund, Tinka 1½ år (SH). Det var
mange forskjellige klasser og det var klasse for NB
også. Seniorklassen begynte på 19 år så jeg ringte og
spurte om «ei gammal kjærring» på 52 år kunne
delta. Ja, bare kom fikk jeg beskjed om – dette skal
være moro for alle.

Snørokks Tinka og Turid Aandalen Lindberg etter snørekjøring 
10 km på Hadelandsløpet.

Foto: Thea Bjørnbakken, Hamar Trekkhundklubb

46 Huskybladet

Hadelandsløpet 4. - 5. februar 2012
Hadeland Trekkhund-

klubb arrangerte i år
Hadelandsløpet på Vel-
dre Sag i Ringsaker. Her
var det Først og fremst
nordiskfolket som hadde
mobilisert, men det var
også klasse for 4-spann.
Løypene på Veldre Sag er
ordinære konkur ranse -
løyper for langrenn, og
derfor svært kuperte.

Lørdag var det 56 deltakere i
klassene for snørekjøring og
slede. Søndag var det 68 del-
takere i pulk, snørekjøring og
slede.

Lørdag var det fire deltakere
med siberian husky. I senior-
klassen var det egen klasse for
Nordic Breed, derfor var det
synd det ikke var flere enn en
deltaker i hver klasse. Turid
Aandalen Lindberg deltok med
Tinka, og Kurt M Nilsen med
Eski. 

I gutt/pikeklassen 11-12 år
deltok jen tene  Mari Robøle
Lien og Emma Ryen fra Hamar
Skiklubb med hundene Iban og
Maio som de hadde lånt hos
Torgeir Volden. Jentene var
kjempeflinke på ski, og hun -
dene godt vant til snørekjøring.

Tekst og foto: Tora Kleven Mari Robøle Lien med Iban og Emma Ryen med Maio
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Kurt M Nilsen snørekjørte 15 km med Eski.

Over: 
Mari Robøle Lien snøre -
kjørte kjempebra med Iban.
Her er rett etter start.
Hun brukte 18 min 1 sek 
på 5 km.

Til høyre:
Emma Ryen og Maio har 
akkurat startet. 
Også hun snørekjørte fort, 
og brukte 20 min 24 sek 
på 5 km.
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Rørosløpet 11. - 12. februar 2012

Hei!
Det var et veldig begivenhetsrikt løp, der

jeg lærte mye og fikk mange nye erfaringer.
Det jeg kanskje satte mest pris på var vel
det faktum at det var såpass mange SH-
spann i år, sammenlignet med tidligere. Det
gjorde det hele enda mer spennende! Det
er jo tross alt morsommere å konkurrere
om motstanderne kjører med samme type
hunder. Løypa er i mine øye forholdsvis
enkel, med flatt terreng og liten høydefor-
skjell. Dette fører til at løypa passer til de
aller fleste, og at man ikke nødvendigvis
trenger å være Lars Monsen for å kunne
gjennomføre den. (Vil også nevne at det
var mange juniorkjørere i år, noe jeg ser på
som vedig positivt med tanke på de kom -
mende årene).

Samtidig var det ikke bare den sportslige
delen jeg satte pris på, jeg vil samtidig
fremheve den sosiale biten løpet har å by
på. Her er det gode muligheter til å få nye
bekjentskaper med de samme interessene
som deg selv, samtidig som du treffer på
gamle kjente. Det er en unik kilde til å gjen-
opprette kontakt, rett og slett! Lørdag kveld
var det den tradisjonelle ”Festmiddagen”
som sto på programmet, og forventningene
var skyhøye. Man kan godt si at de inn-
fridde, og mere til! Her var det mat for alle
og enhver, og alt fra tradisjonell viltgryte til
rabarbrasuppe ble fortært.

Som en konklusjon kan man vel godt si at
Rørosløpet absolutt er til å anbefale! Dette
er et løp som egner seg godt for folk uan-
sett alder, der både store og små kan delta.
Det er veldig lærerikt og spennende løp,
kombinert med at man får være med i et
veldig sosialt fellesskap. Det er store mulig-
heter for at jeg kommer tilbake neste år.
Takk for meg.

mvh Aud Kristin

Juniorene i 6-spann slede klasse C etter premieutdelingen på Røros.
F.v.: Aud Kristin Bjørgum, Gitte Bordvik Alhaug og Line Rønning Bakås.      Foto: Birgit Alhaug

Resultater Rørosløpet 2012
Plass Navn ...........................Gruppe ...........Tid dag 1...............Tid dag 2 ..............Totaltid
Nordisk 1-4 hunder
1......Daniel Fellmann ................C(2).............01:57:18 ................02:14:16...............4:11:34 

Junior - opp til 6-spann slede
1......Sindre Kolstad Valan ...............A .............01:41:15.................01:54:25 ...............3:35:40
1......Eirin Lysholm Hagan ...............B .............02:15:05.................02:40:10 ...............4:55:15
1......Gitte Bordvik Alhaug.............C.............01:51:38 ................02:08:54...............4:00:32
2......Line Rønning Bakås..............C.............02:08:45 ................02:18:30...............4:27:15
3......Aud Kristin Bjørgum .............C.............02:10:15 ................02:23:40...............4:33:55

Slede 4-spann/Nome style 4 dogs
1......Izabella Goberg .......................A .............01:43:50.................01:52:42 ...............3:36:32
2......Leela Guenin ...........................A .............01:51:45.................02:22:40 ...............4:14:25
3......Ørn Borgen ..............................A .............02:32:48.................02:50:55 ...............5:23:43
1......Gösta Karlberg ........................B .............02:22:00.................02:42:55 ...............5:04:55
........Monica Hammargård ...............B....................Brutt

Slede 6-spann/Nome style 5-6 dogs
1......Runa E. Skyrud .......................A .............01:36:10.................01:49:15 ...............3:25:25
2......Marianne Olsen .......................A .............01:42:47.................01:50:59 ...............3:33:46
3......Inger Aamodt ...........................A .............01:27:30.................02:15:08 ...............3:42:38
4......Johnny Blingsdalen .................A .............01:53:35.................02:08:10 ...............4:01:45
5......John Arvid Grande...................A .............01:50:38 .................02:11:52 ...............4:02:30
6......Sandra Marie Paulsen.............A .............01:55:20.................02:07:55 ...............4:03:15
7......Lars Erik Gausen.....................A .............02:00:12.................02:06:47 ...............4:06:59
8......Marit Hammer Alstad...............A .............01:57:00.................02:12:38 ...............4:09:38
1......Francien Kamp ........................B .............02:11:46.................02:20:55 ...............4:32:41
2......Alexander Aulisether................B .............02:28:36.................02:40:40 ...............5:09:16
3......Petter Dragsten Sneeggen......B .............02:33:35.................02:41:05 ...............5:14:40
4......Trine Lysholm Hagan...............B .............02:33:50.................02:53:15 ...............5:27:05
1......Tone Beate Hansen ...............C.............01:39:00 ................01:54:58...............3:33:58
2......Trond Lereng .........................C.............01:47:43 ................02:09:00...............3:56:43
3......Ivar Hordnes ..........................C.............02:18:22 ................02:20:45...............4:39:07

Slede 8-spann/Nome style 7-8 dogs
1......Lena Haugen ...........................A .............01:24:58.................01:32:40 ...............2:57:38
2......Kristine Huber..........................A .............01:29:32.................01:43:30 ...............3:13:02
3......Kjetil Teien ...............................A .............01:38:20.................01:50:50 ...............3:29:10
4......Marte Skogås Skancke............A .............01:34:14.................01:57:02 ...............3:31:16
5......Gro Johnsen Åsgård................A .............01:46:38.................01:50:35 ...............3:37:13
6......Gunhild Sem............................A .............01:46:45.................01:58:00 ...............3:44:45
7......Marijn Baert .............................A .............01:51:32.................01:56:45 ...............3:48:17
8......Terje Volden.............................A .............01:52:30.................02:06:08 ...............3:58:38
9......Tommy Elvsvebakken..............A .............02:06:17.................02:04:10 ...............4:10:27
10....Silje Næs Kroken.....................A .............02:57:40.................01:57:10 ...............4:54:50
1......Gøran Halvorsen .....................B .............01:56:31.................02:08:30 ...............4:05:01
2......Kristin Bjørndal ........................B .............02:17:23.................02:27:00 ...............4:44:23
1......Sigbjørn Mobekk ...................C.............01:31:49 ................01:51:00...............3:22:49
2......Svein Dufseth ........................C.............01:32:34 ................01:51:18...............3:23:52

Norsk Polarhundklubb, avd Midt-
Norge arrangerte også i år det tradi-
sjonsrike Rørosløpet, der folk kommer
tilbake år etter år.

I år var 9 av 39 deltakere i klasse C (SH).
I tillegg startet Johnny Blingsdalen og Terje
Volden i kl A, også de med SH. 

Raskeste tid gjennom løypa begge dager
hadde ikke uventet Lena Haugen med 8-
spann blandings hunder. Lena er på det
norske landslaget i hundekjøring. 

Starten gikk på Røros og gikk inn til
Langen Gestegård der det var middag og
overnatting. Dagen etter var det retur til
Røros. 

Lørdag var det godt vær mens løpet
pågikk, men så føyket løypa igjen og det
ble en adskilligere tøffere tur tilbake på
søndagen, noe også tidene viser. Løypa
var målt til 2 x 32 km.

Tora Kleven

Av Aud Kristin Bjørgum
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Line Rønning Bakås
er nyinnmeldt medlem i 

Norsk Siberian Husky Klubb.
Hun kjørte sitt aller første løp,

Rørosløpet 2012,
med hundene Anka, Chris,

Cash, Maya og Splitt.

Foto: Bård Bakås

1. Glade hunder.
2. Ansiktsuttrykket sier sitt.
3. Amund, Cash og Line.
4. Rambergsjøen kan være lang.

1.

2. 3.

4.
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Over: Gitte Bordvik Alhaug
Foto: Birgit Alhaug

Under: Svein Dufseth
Foto: Birgit Alhaug

Over: Trond Lereng
Foto: Birgit Alhaug

Til venstre: Terje Volden
Foto: Hågen Bjørgum

Under: Sigbjørn Mobekk
Foto: Birgit Alhaug
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Over: Aud Kristin Bjørgum
Foto: Hågen Bjørgum

Over til høyre: Daniel Fellmann
Foto: Hågen Bjørgum

Til høyre: Johnny Blingsdalen
Foto: Runar Golimo Simonsen

Under: Ivar Hordnes
Foto: Runar Golimo Simonsen

Under til høyre: Tone Beate Hansen
Foto: Runar Golimo Simonsen
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Svenska Polarhundklubbens
Rasklubb för Alaskan Malamute
arrangerte SHAM-draget i Nornäs,
ca 7,5 mil fra Trysil.

Her var det 65 påmeldte. Noen deltok for
å ta Dragprov 10 og 60, trekkhundtestene
for AM/GRL/SAM, noen for å merittere SH
og noen snørekjørte. Åtte deltok i mosjons-
klassen som favnet alle kjørestiler og hun -
der, kanskje rett og slett for å ha en fin tur.
Tilsammen var det 45 med SH.

Løypa på Nornäs fikk EU-midler i 2010,
og ble derfor opprustet før forrige sesong.
Mens den tidligere var ganske flat, og gikk
i en retning i en stor sløyfe, var den nå
kreativt laget i serpentiner. Når du gikk der
i glissen furuskog skiftet himmelretningene

hele tiden så det var nesten umulig å følge
med hvor du var. Stadig vekk så du andre
deltakere som var på andre strekninger i
løypa. Egentlig en utrolig morsom løype, og
ganske flat.

Siden det er mange skuterkjørere i
Sverige var det flere som kjørte feil. Skuter-
sporene gikk på kryss og tvers av løypa, og
et rødt skilt som skulle vise sving til høyre
var borte, - eller kanskje nedkjørt. Derfor
besluttet arrangøren at ingen av de som
hadde kjørt feil første dag skulle diskes,
siden det så ut til at de hadde kjørt lengre
distanser enn de skulle.

Premieutdelingen var overveldende, alle
fikk premier. Selv kom vi hjem med hunde-
mat, valpefor og unghundfor, og hundene
satte pris på litt forandring i kosten.

Åpen klasse MD C, 2 x 45 km
(9 deltakere)
5. Sigmund Alhaug 5t 28m 23s
6. Agneta Nilsson-Hörnlund        5t 29m 44s
7. Malin Sundin 5t 45s 46m

Juniorer 4-spann 2 x 10 km
(3 deltakere)
1. Andrine Alhaug 1t 00m 18s

6-spann sprint C, 2 x 15 km
(10 deltakere)
4. Viggo Jørgensen 1t 31m 32s

Mosjonsklasse 2 x 10 km
1. Torhild Ringerike 4-sp AM       1t 28m 22s
4. Tora Kleven sn kj m/1 SH        1t 58m 59s

SHAM-draget 18. - 19. februar 2012

Västras Vinterrace 28. - 29. januar 2012

Svenska Polarhundklub -
ben, distrikt Västra, inviter -
te til løp på Lekvattnet
Skidstadion på Rabakko-
berg i Värmland. Jeg ble litt
nysgjerrig på hva dette var,
og oppdaget til min store
overraskelse at det var rett
over grensa øst for Kongs-
vinger. 

Løpet ble arrangert for første
gang i fjor, og da med 14 delta -
kere. I innbydelsen sto det at de
håpet på mange SH-spann i år så
det kunne bli meritte ringsløp i
2013. I Sverige må det være et
visst antall i de forskjellige klas -
sene for at løpet skal kvalifisere til
meritteringsløp. 

Så Viggo og jeg meldte oss på,
og det ble tilsammen 35 deltakere
i klassene A, B og C, nordisk og
slede. Og det angret vi ikke på. 

Vi bodde på Torsby vand rer -
hjem sammen med mange delta -
kere. Fellesmiddagen lørdag var
også der, og det ble en ”höydare”
med trivelige folk i et inkluderende
miljø. Vi koste oss skikkelig.

Løypa var tøffere enn jeg er
vant med siden løpet gikk i
skitrasé. Den startet friskt med
mange unnabakker, men motbak -
kene kom, opp mot mål. Jeg var
”dødssliten”, og angret bittert på
dårlig trening. Også sledekjørerne
måtte løpe opp bakkene. Men
løypa var morsom, og hundene
fant den spennende.

Samlingsstedet like ved start og
mål var en skistue/tøm mer hytte
med muligheter til å varme seg,
og med servering av nystekte vaf -
ler med syltetøy og krem. Her ble
det til tider temmelig fullt og varmt.

Västras Vinterrace anbefales på
det varmeste, vi kommer gjerne
tilbake! 

Tora Kleven og Siri rett etter start. De deltok i snørekjøring,
mosjonsklassen 2 x 5 km.                         Foto: Viggo Jørgensen

Resultat i 4-spann sprint kl C, 2 x 10 km: 
1. Camilla Buvall-Juhlander .....................................47m 52s
2. Viggo Jørgensen ...................................................50m 31s
3. Tobias Elisson ...................................................1t 22m 21s

NM del 1, 28. - 29. januar 2012
Åpent NM ble arrangert av Hamar

trekkhundklubb på deres hundekjører-
arena siste helg i januar. Her deltok det
fire siberian husky-spann, to i mellom-
distanse og to i sprint. 

8-spann MD 2 x 42 km (10 deltakere)
7. Erik Aleksander Greger 5t 26m 17s
8. Svein Dufseth 5t 30m 18s

4-spann sprint, jr, 2 x 8 km (3 deltakere)
3. Viktoria Hellem Hansen 41m 47s

6-spann sprint, 2 x 12 km (14 deltakere)
12. Line Løw 55m 27s

Av Tora Kleven

Tora Kleven 

Camilla Buvall-Juhlander og Viggo Jørgensen kommer i mål første dag.                      Foto: Tora Kleven
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SHAM-draget

Andrine Alhaug mot mål som vinner av junior 4-spann.
Hun hadde blitt nr 5 av 14 dersom hun hadde deltatt i
seniorklassen. Imponerende kjørt!

Simund Alhaug mot mål etter 45 km. Han kom på 5. plass
i mellomdistanse åpen klasse.

Andrine Alhaug før start. Viggo Jørgensen nærmer seg mål. Han ble nr 4 i 6-spann sprint.

Tora Kleven starter med Tanja, i mosjonsklassen.

Foto: Birgit Alhaug

Agneta Nilsson Hörnlund ble nr 6 i mellomdistanse åpen klasse. Her mot
mål etter 45 km.

Til høyre: Torhild
Ringerike og Tora
Kleven før start i
mosjons klassen.
Torhild kjørte 4-
spann slede med
alaskan malamute,
Tora snørekjørte.
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Femundløpet 2. - 6. februar 2012
Femund Junior (ca 150 km)
Totalt: 15 startende - alle fullførte                                                                   Vinnertid: 14t 25m
Med registrerte polarhunder: 3 startende - alle fullførte

Nr ......Navn ..............................................Land ..................Rase..............Tid...........................................Etter
12 ....Gitte Alhaug ....................................Norge ..................SH .................16t 38m................................2t 13m
14 ....Marit Ånes ......................................Norge ..................GRL...............17t 08m................................2t 43m
15 ....Erle Amalie Fuglesteg ....................Norge ..................AM.................17t 48m................................3t 23m

Femund 400
Totalt: 98 startende - 42 brutt - 56 fullført Vinnertid: 1d 16t 19m
Med registrerte polarhunder: 9 startende - 3 brutt - 6 fullført

Nr ......Navn ..............................................Land ..................Rase..............Tid...........................................Etter
21 ....Tore Hunskår ..................................Norge ..................SH .................2d 00t 50m...........................8t 31m
33 ....Isabelle Travadon............................Frankrike ............SH .................2d 03t 27m .........................11t 08m
36 ....Leif Herleiksplass............................Norge ..................SH .................2d 03t 37m .........................11t 18m
37 ....Kim Dulk..........................................Sverige................SH .................2d 03t 55m .........................11t 36m
42 ....Steinar Bergheim ..........................Norge ..................SH .................2d 06t 01m.........................13t 42m
45 ....Sandrine Muffat-Meridol..................Frankrike ............SH .................2d 06t 34m.........................14t 15m

Femund 600
Totalt: 51 startende - 23 brutt - 28 fullført Vinnertid: 2d 21t 12m
Med registrerte polarhunder: 9 startende - 6 brutt - 3 fullført

Nr ......Navn ..............................................Land ..................Rase..............Tid...........................................Etter
24 ....Marius Moholdt ..............................Norge ..................SH .................3d 19t 12m.........................22t 00m
27 ....Agneta Nilsson Hörnlund ................Sverige................SH .................4d 04t 20m....................1d 07t 08m
28 ....Hendrik Stachnau ..........................Tyskland..............AM/GRL ........4d 11t 18m ....................1d 14t 06m

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

Alle gratuleres med gjennomført løp!

Fra Femundløpet 2012. 
Sigmund Alhaugs spann med 
Agneta Nilsson Hörnlund foran.

Foto: Sigmund Alhaug 
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I år har Sigmund tenkt å satse på
Femundløpet 600 km og Finn-
marksløpet 1000 km. Han har hatt
19 hunder i trening i høst for
dette. 

Sigmund skulle ta Femundløpet som en
gjennomkjøring til Finnmark. Sigmund har
ti hunder som har gått lange løp før, men
de resterende ni hundene er yngre hunder
som ikke har gått slike løp. Gitte var
påmeldt på Junior Femunden som var på
15 mil, arrangert for første gang. Hun fikk
da velge de seks beste hundene til Sig-
mund, som allerede var bestemt å være
med til Finnmark. Sigmund tok da de fire
andre og åtte unghunder for å se hvem av
dem som skulle være med på 100 mila.

Sigmund hadde også leid bobil til Finnmark
som han nå ville «teste» ut på Femund -
løpet. Allerede på vei oppover til Røros,
tirsdag kveld, gikk bilen i stykker på Tynset.
Der måtte han overnatte til dagen etter for
å få reparert den. Heldigvis rakk han fint
innsjekking og veterinærkontrollen på ons-
dag. Løpet startet og vi reiste med to biler
ned til Tufsingdal, hvor jeg satte igjen bilen
min og ble med videre i bobilen. (Planen
var at jeg skulle ha bilen min på Tynset slik
at jeg kunne bruke den for å ta Gitte i mål
på Røros). Allerede på Drevsjø gikk bo-
bilen i stykker igjen og da for godt. Vi fikk
høre at det var minus 45 grader på Isteren,
rett ved Drevsjø den kvelden og natta. Vi
fikk heldigvis hjelp av noen snille svensker
til å hente bilen min på Tufsingdal på fredag
morgen. Så var det å få pakket over det

mest nødvendige fra bobilen, i minus 42
grader, og komme oss videre til neste
sjekkpunkt.

Løpet gikk fint resten helt til vi var på vei til-
bake til Tynset fra Grimsbu. Da ble jeg opp-
ringt og spurt om vi var orientert om at
ledel sen av Femundløpet hadde innført
tidsbegrensning på løpet. Ledelsen hadde
gått ut med at dette hadde de orientert alle
berørte parter om. Dette var på søndag
kveld. Jeg svarte at det hadde vi ikke blitt
orientert om. Jeg spurte også flere andre
kjørere og handlere på Tynset men ingen
var orientert om dette. Jeg ble igjen opp-
ringt av en annen person som fortalte at nå
lå dette ute på hjemmesiden til Femund -
løpet. Det var flere kjørere som lå bak Sig-
mund og jeg ringet til en av dem som da tok
kontakt med ledelsen ved Roger Legård.
Han bekreftet at de som ikke var inne på
Røros mandag kveld kl 1900 ble disket og
fikk ikke sitt løp godkjent. Etter flere telefon-
samtaler med Sigmund som var på vei
foran hundene sine over fjellet i vind og
uten spor, fikk vi han til å gå med på å bli
hentet. Det var jo liten vits i å fortsette len -
ger så lenge han ikke kom til å få løpet sitt
godkjent likevel. Det var bedre å spare
både han og hundene. Vi fikk hjelp av en vi
kjenner som bor på Tynset, og reiste ut i
fjellet og hentet Sigmund og hundene. Sig-
mund hadde da bare ca 3 mil igjen til
Tynset, med nedoverbakke og åtte relativt
fine hunder. 

Nå var det flere kjørere som brøt, og noen
ble også oppfordret til å bryte av sjekk-
punktansvarlige.

Dagen etter reiste vi fra Tynset til Røros for
evalueringsmøte. Da vi kom frem fikk vi
høre at ledelsen nå hadde gjort om av -
gjørel sen etter mye press, så de som ikke
hadde brutt, men kom til å fullføre løpet,
kom til å få det godkjent likevel. Det var da
to kjørere igjen. 

Sigmund hadde som mål på dette løpet å
ta det med ro for ikke å presse de yngre
hundene unødvendig. Hadde arrangørene
satt en tidsbegrensning før løpet så hadde
jo selvfølgelig alle forholdt seg til det.
Hvordan kan noen finne på å forandre reg -
ler på et løp som allerede er startet? 

Slik vi ser det så hadde Sigmund ikke hatt
noen problemer med å få fullført løpet sitt.
Det er veldig trist at de som arrangerer løp
kan gjøre noe slikt. Dette mener vi er en
stor arrangørtabbe. Det ligger mye
arbeid, slit og tunge timer i trening til slike
løp, også når en tar i betraktning at en job -
ber 100 % i tillegg til treningen. Sigmund
har nå søkt om å få tilbake startkontin -
genten, men ville selvfølgelig heller ha stått
med fullført 600-løp. Han fikk også støtte
av flere kjente hundekjørere på Røros. 

Jeg fikk ikke sett Gitte i mål, men hun gjen -
nomførte Junior Femunden på en fin 12.
plass.

Hilsen en frustrert 
Birgit Bordvik Alhaug

Familien Alhaug sitt Femundløp 2012

Sigmund Alhaugs handler Andrine Alhaug
foran bobilen som havarerte to ganger. 

Foto: Birgit Alhaug 
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En del av klubbens medlemmer har
fulgt med på NING der dette proble -
met ble tatt opp. Her er litt utfyllende
opplysninger om hva som har skjedd: 

I reglene til Femundløpet som var lagt
ut på forhånd står det at sjekkpunkt Tolga
skulle være bemannet fram til mandag
klokka 23.00, så ble det plutselig endret
til mandag klokka 11.00, altså ble tiden
kut tet med 12 timer. Også på sjekkpunkt
Tynset ble det uforutsette endringer som
det ikke var opplyst om på forhånd.

Så kom opplysningen om at alle måtte
være på Røros innen mandag kl 19.00.
Da var det jo i seneste laget for de som

var ute i løypa og hadde lagt opp en
kjøreplan der det ikke inngikk å være i
Røros innen mandag kl 19.00.

Informasjonen om endringene ble lagt
ut på nettet søndagen kl 17.00 mens
løpet pågikk og mange var ute i løypa.
Problemet ville ikke vært der om arran -
gøren hadde satt tidsfristene i forkant av
løpet. Regler skal ikke endres under-
veis såfremt det ikke står om liv.

Hadde alt dette vært opplyst på for-
hånd hadde ingen hatt noe å klage over,
for det er selvfølgelig opp til arrangøren å
sette tidsfrister, i forkant. Arrangøren har
i etterkant gått med på å betale tilbake

startkontingenten til noen av deltakerne,
og det tyder på at de tar selvkritikk.

Et annet problem dette kan skape er
dersom det er noen som har meldt seg
opp til trekkhundtest (vet ikke om det er
noen). De vil ikke få Femundløpet god-
kjent når de blir pålagt av arrangøren å
bryte, og det blir stående ”brutt” på resul-
tatlista. Ekstra ergerlig er det når de da
har gjennomført 45 av 60 mil og hundene
er friske. 

To som nektet å etterkomme arran gø -
rens krav var heldige og fikk løpet god-
kjent likevel. Dette er useriøst!!

Tora Kleven

Femundløpet - regelendring

Femund
Junior 150

Det var første gang i år at det ble
arrangert Junior Femunden. De
startet på Drevsjø lørdag den 4. feb-
ruar kl 16.00 og skulle kjøre 15 mil
fordelt på 2 etapper. 

Det var 15 juniorer påmeldt, men
bare Gitte Bordvik Alhaug med
siberian husky-spann. Gitte hadde
fått seg to veldig stødige handlere,
Astrid Klevmoen og datteren Åshild
Hveem. Begge disse har vært ute en
vinterdag før og var til veldig god
hjelp. 

Første etappe var fra Drevsjø til
Tufsingdal. Det var flere juniorer
som «fant hverandre» og kjørte
deler av løpet sammen. Gitte var
veldig spent før løpet, mye på grunn
av at hun er mørkredd, og hun var
også redd for å kjøre på isen. Gitte
startet nesten sist og var av dem
som fikk prøve seg om natten med
vind over den berømte Kvernviks-
høgda. 

Litt over kl 03.00 om natten var
det ut igjen fra Tufsingdal, etter en 6
timers obligatorisk hvile. Gitte tok
ganske fort igjen spannet som
hadde startet før henne og de
hadde en fin tur sammen inn til mål
på Røros. 

Arrangementet var veldig flott
gjennomført og alle 15 juniorene
fullførte, i 30 kuldegrader.

Av Birgit Bordvik Alhaug

Gitte Alhaug starter på Drevsjø i Femund Junior 150
Foto: Handlerne Astrid Klevmoen og Åshild Hveem
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Et hundeløp i milevis, dagevis og på
utmattelses vis. Mye av alt, uten søvn

og mat. En opplevelse for de dristige, - og
for de dumdristige. En verden med et øre-
døvende leven fra hundrevis av gælne
bikkjer, lukten av varm kuvom og et
adrenalinnivå som overgår det som annses
som vettugt. Et sosialt og levende høgde-
punkt for alle fastboende mellom Drevsjø
og Røros. Alle hadde krabbet ut av bosoa
si denne helga. Unger, gamlinger, de var
overalt, - det var dugnad på heltid. Sku
hjelpe til. Det var underholdning, latter og
glede, enten det var kl 3 om natta eller om
det var kl 3 om dagen. Musikkorps og bål,
metervis med hemlaga og flotte strikkepro-
dukter. Det var laga ælt mulig fint av skinn,
og det var blide fjes og vælkømin på sjekk-
punkta.

Og reinsdyra. Dom var overalt. I løypa,
og på vegen. Undrende og nysgjer -

rige. Og slett ikke travle. Lurte på alle de
hundrevis av hodelyktene som yret rundt
landskapet. Bak på en hundeslede. Mens
fræmenfolket var bikkjefolk. Enten som
kjørte løpet, eller var hjelpere. Som fulgte
løperne mellom sjekkpuntene. Døg net
rundt. Nesten som en lang rekke ping viner,
alle vagget rundt i digre varmedres ser og
sko så store at vi kunne gå på van net. Eks-
tremkulda lå på minus 30 til minus 38 gra -
der og de eneste som holdt varmen var
veterinærene som jobbet på spreng med å
sorter ut alle hunder med frostskader.
Værst hadde nok han stakkaren i Tuf sing -
dalen det, en sen nattetime, - som ikke
kunne styre vettet da han ”kom over” ei

tispe med løpetid. Ga
gass, og dreit i kulde -
gradene. Frøs bokstavlig
fast tissen sin der ”ute” i
alle kuldegradene uten
sjansje til å få den innatt i
”bosoa”. Trur itte det var
lurt nei, og hørtes itte ut
som det hæl på hylinga.
”Alt til sin tid” sa a bæss-
mor støtt.

Der oppi var Åshild og
je. Sku hjelpe en 16-

åring gjennom sitt første
langdistanseløp. Som var
vant med sprint, - dvs. full
gass i 20 minutter. Nå var
det i timesvis, på natta,
og helt alene med seg
selv og kuldegradene.
Det sku handle om
struktur, rutiner, god plan-
legging og motivasjon.
Ikke helt hverdagslige
begrep for de fleste 16-
åringer.

Hu kom seg over
mange terskler på

kort tid denne helga,
denne 16 år ingen ”vår”.
Åshild var til stor hjelp,
Hu er streng og direkte,
og kan ”bråvekke” selv
en ”bortreist” 16-åring, men samtidig moti -
verer så det er solskinn selv på en over -
skyet dag.

Ikke siden i fjor har vi hatt så fint vær, så
mye sol, så mange soloppganger, så mye

reinsdyr i vegen, så mye klær på oss på en
gang, så mange kuldegrader og så
mye tæla mat. Eneste flytende
varianten var Solhatt-flaska. Fordi
den har trekant på seg. Spikket
tannkrem av tuba og pusset tenna
med to par votter i snøhaugen. Vi
kan godt trives med å gå i samme
klærne i ei uke i en slik sammen-
heng, og være møkkete så det
høll. Men pusse tenna må vi. Uan-
sett. At tænnbørsten er nederst i
en lomme sammen med bikkje -
sokker, brask og tæla rester av en
fiskepudding betyr itte no. På en
slik arena så er vi i symbiose,
dattern og je. Treng itte bruke ord
på å utrykke behov. 

Bodde på hjul i tre døgn. I et
snitt på 33 minus. Bak i en

varebil. Sammen med et sammen-
surium av bikkjeutstyr, bikkjemat
og til alt overmål, - skiutstyr. For vi
hadde planlagt å smette inn en
langtur på ski, dattern og je. Mens
vi ventet på Gitte.

Handlerrapport fra Femundløpet Junior
Reportasje fra Gitte Alhaugs handlere, Åshild Hveem og Astrid Klevmoen

Gitte passer på at Lord får på seg sokker før start på Drevsjø.
Foto: Åshild og Astrid

Gitte kvelden før start i Femund Junior.
Foto: Åshild og Astrid



Morosamt å prøve å finne bosoa
i sene nattetimer, og med det

samme en finner varmen og roa, så
er det ut å pisse. Blir minnet på at
alderen krever sitt i en sådan
stund. Tenker da noen ganger på
hva andre kjærringer på 50 gjør
nå... (Ei kusine ”trøstet” meg med -
”utviklinga di stoppet da du var
20”...) Det som er positivt er at en
blir flink til å finne løsninger som er
til det beste for seg selv, - noe vi itte
nødvendigvis treng i vår behaglige
hverdag. Det blir også stutte netter
i en slik verden.   (Og i en slik situa-
sjon er det best ...)

Små gleder blir også store. Som
å spikke tæla fiskepuddig, tæla

fløte, tæla sopp og tæla vårløk.
Blande med litt snø og salt, - over
et bål. Da æt vi med begge hender
og en utrolig nytelse.

Siste natta hadde vi to timer vi
kunne sove. Vi var lite fristet til

å krabbe bak i den kalde bilen att,
og labbet derfor ned i kjelleren på
et sjekkpunkt og fant en kvad ratmeter
framma dodøra. Som mumier lå vi der. Med
alle klærne, skoene,og lua på. Da hadde vi
mæssom følelsen av både madrass og
dyne på en gang. Rundt oss var det hektisk
aktivitet. Av alle som sku på do. Vi var i
svime så det betydde ikke noe. Heller ikke
da je selv sku på do. Stablet meg besvær-
lig på beina, (følte stort behov for en rullator
der og da) og dunket hugu oppi 75 kles-
henger som umiddelbart haglet nedover
Åshild som lå der. Vi hadde visst lagt oss i
en garderobe. Hu våknet ikke av hagle -

skuren, ei heller av at jeg tråkket oppå og
knuste et glass med de store skoa mine.
Itte je hæl egentlig, det vart bare litt mer
leven, men itte no mer styr.

Men alt gikk bra. Gitte kom i mål sam -
tidig med at sola stod opp over Røros.

Fra en fjern prikk der ute på vidda, til å plut-
selig være ferdig. Kvitrimet av kulda, trøtt
og sliten og glad. Sammen med 14 andre
juniorer hadde hun fullført histo riens første
Junior Femund. Stor opple velse å ta med
seg videre for en ung hundekjører. 

Og vi setter nå utrolig pris på den varme
senga, maten som er tinet og Jøtulen

som vi kan bestemme over. Skituren vart
itte no tå, og itte savne vi den heller. 

Varm klem fra Åshild og meg.
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Handlerne f.v. Åshild Hveem og Astrid Klev -
moen fotografert under løp i Sverige i 2008.

Astrid har drevet med hundekjøring,
nor disk og slede i nærmere 25 år, og
hennes dat ter Åshild har vokst opp med
hunder av ymse slag, fortrinnsvis samo-
jed. Astrid fikk sølv i Polarhund-VM 2008. 

Åshild har har vært kennelhjelp hos
Asbjørn Erdahl-Aase, har kjørt utallige
sledeløp, og driver nå med opplæring av
folk og hunder i Forsvaret. Begge har
som mål å gjennomføre Polar Distans
300 km i år med siberian huskies lånt hos
Alhaugs og Keijo Korpela. 

Tekst og foto: Tora Kleven
Gitte kom i mål på Røros kl 08.56 søndagsmorgen.

Foto: Åshild og Astrid

Gitte på sjekkpunkt Tufsingdal klokka 02.49 om natta, like før hun kjører ut.
Foto: Åshild og Astrid
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Holmenkollørdag med Seppalaløp

Hva er det man gjør på selveste
Holmenkollhelgen? Jo vi tar selvsagt

med oss mat, drikke, varme klær, ski, sta -
ver og et knippe med bikkjer, og begir oss
ut i Nordmarkas skoger. Det var det Johnny
Blingsdalen og jeg gjorde på denne lør -
dagen. Det var ikke for å se på fem-mila
eller hopprenn med bikkja i bakken. Nei da,
det skjer andre og viktigere ting med hund,
som er verd en tur ut. Nemlig årets
Seppala løp. 

Med sol og plussgrader og fem mer
eller mindre trekkvillige hunder,

satte vi kursen for Kalvsjøen, hvor løypa
passerte. Fant oss en flott plass i en
solskråning like ved løypa. Så var det bare
og vente. Selv om det var mye sol, hadde
vi besøk av både sterke vindkast og hagle-
byger, men vi holdt ut. Etter hvert passerte
det ene vorsteher-spannet etter det andre.
Vi lot dem passere. Det var andre ekvi -
pasjer vi ventet på. Det kom en foruroli -
gende melding om at Tyr, hunden som Karl
Martin hadde lånt av Johnny, hadde fått et
snev av hjemlengsel ikke lenge etter start,
men siden det ikke kom flere meldinger,
regnet vi med at Karl Martin hadde brukt list
og gode knep og kommet seg videre.

Siberians var bra representert både i
tur- og eliteklasse. Turid Aandalen

Lindberg og Tinka i turklassen som ikke
passerte løypa der vi satt, men jeg fikk rap-
port om at de var kommet slitne, å fornøyde
frem til leirplassen i fint driv. Svein Dufseth
med 8- spann, var første av våre som pass-
erte. Nestemann var Karl Martin Furre med
Kompis og Tyr (som hadde trosset hjem-

lengselen). Ikke
lenge etter kom Ivar
Hordnes med sine
seks. 

Vi utgjorde ikke
store tilskuer-

skaren, men to mann
og fem hunder klarte
å gi lyd fra seg, hver
på sin måte. Skyene
begynte etter hvert
og ta over for sola,
vin den frisknet til,
pølsene var spist opp
og termosen tom.
Våre venner hadde
passert. Vi kunne
med god samvittig-
het sette kursen for
Sofa, TV og Pizza
hjemme i stue, mens
deltagerne skulle tilbringe natten i telt for å
legge ut på tur igjen dagen etter.

Med to hunder på under året, må jeg
nok jeg vente med og delta, men

etter hva jeg så, håper jeg en gang å være
med. Johnny har vært snill og lånt bort
hunder til både Karl Martin og Ivar, så de
kunne stille.

Når det gjelder timer, minutter og plas -
seringer, er det utelatt med hensikt.

Det finnes på hjemmesidene til Seppala-
løpet, for de som er interessert. Vi hadde
en super Holmenkollørdag med bare det
Holmenkollbruset som vinden og slede -
meiene laget.

Tekst og foto: Terje Dietrichson

Noen av tilskuerne.

Ivar Hordnes
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Seppalaløpet
10. - 11. mars 2012

Seppalaløpet ble arrangert av
Nittedal Hundekjørerklubb med start
og mål på Hagen skole i Hakadal.
Det var 40 deltakere i nordisk, 17
med slede og 11 i turklassen. 

De fire deltakerne med siberian husky
var:

2-spann, aktiv klasse, 25 + 48 km
Karl Martin Furre Bronse (1 løp)

8-spann, aktiv klasse, 25 + 48 km
Svein Dufseth Bronse (1 løp)

6-spann, aktiv klasse, 25 + 48 km
Ivar Hordnes Sølv (2 løp)

Turklasse, valgfri kjørestil, 13 + 13 km
Turid Aandalen Lindberg

Svein Dufseth

Karl Martin Furre

Karl Martin og Kompis på ”treningsturer” før Seppala-løpet.

Foto: Karl Martin Furre
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Det begynte med et ønske fra
Åshild i fjor om å gå en lang tur
sammen på ski. Med bikkjer. Tan -
ken satt seg fast, og en drøm
begynte å ta form. Vi ville gå Polar -
distans, som er et løp for regist -
rerte polarhunder med start og
mål i Särna i Sverige. 

For vår del handlet det om 300 km med
to hunder hver og en slede på 70 kg.

Julegaven ”til oss fra oss” var penger til
startkontigent, - og eventyret kunne be -
gynne. Bikkjer måtte vi låne. Vi hentet 4 stk
siberien husky tre dager før vi dro. De var
til overs fra sine spann som skulle kjøre
Finnmarksløpet. Dermed hadde de
trenings grunnlaget i antall mil, men aldri
opplevd å måtte dra på så tung last, og
med lite kjennskap til ski og staver. De
erfarte raskt, at det var noe som kom hul ter
til bulter og uten forvarsel. Med mye lyd og
leven.

Heimen hadde stått på skakke i lang tid
og minnte om et verksted. Stua var fylt

opp av soveposer, oppslått telt, sleder, red-
skap og mat. Konrad hukatt var stadig på
”telttur” rundt i stua og spiste seg stadig
feitere på kuvom som hun stjal fra alle po -
sene som var veid opp. Godt at Hallgrim
itte var hjemme, ellers hadde han uønsket
blitt friluftsmenneske fra sofakroken.

Vi mekket og skrudde, og drillen gikk like
varm som topplokket. Gule lapper lå

overalt. En var fra Åshild: Til mora mi: Jeg
gir deg en time i gave hos naprapat på tors-
dag. For at du skal bevare humøret gjen -
nom turen. Gromme dattera mi. Hu skjønte
hva jeg trengte. 

Soveposen min
hadde je i si tid

kjøpt for konfirma-
sjonspenga mine.
Noen ti år siden, og
den var blitt  ”tynn i
fjøra”. Men en tele-
fon fra mor ordnet
opp. Du lyt ha deg
ny påså. Dæ er for-
skudd på geburs-
dagsgave. Je freste ned på Intersport`n, og
fant påsån for meg. Spesiallaget for kvin ner
med frøsne bein. Og perfekt til å tine isete
hundesok ker i…

Nøye beregninger og mål var gjort på
kaloribehovet underveis. Fett og pro-

teiner hadde fått ny mening. Minst 8. -
10.000 kcal/døgn var målet for oss
tobeinte. Litt mindre for bikk jene. Det sier
seg sjøl at de burde smake godt for å greie
å få det ned så mye i magan. Visste at vi
fikk liten matlyst når vi ble slitne. 

Sleden til Åshild var nylaget av en opp-
finnsom far. Mange meter med rør og

to par ski som hver for seg gikk uavhengig
av hverandre. En løsning som hunde -
verden ikke har sett før, og svenskene sto i
kø for å se på doningen før start. Lurte på
om det var en rørlegger som hadde laget
denna. Fungerte perfekt i kuleløypene vi
gikk i. Pulken min hadde fått på seg ski av
en snill nabo, og ble derfor mer stødig og
med bedre glid. Isføre og kuleløyper ble
likevel for hard kost. Begge skiene brakk og
pul ken opplevde derfor ofte turen i veltet
forfatning. 

Reglene var klare. Vi fikk ikke lov å sam-
arbeide på sjekkpunktene, eller ta i mot

hjelp utenfra uten å bli disket. Vi skulle ha
med obligatorisk utstyr nok så vi skulle
greie oss ute gjennom hele løpet. Men læll.
Vi dro rundt på ei tung verktøykasse, minst
100 meter med elektrikertape, ei diger
vekkeklokke, ei diger øks og bensin nok til
å fyre på primusen til langt utpå våren. Et
anker på flere kilo var med, stort nok til å
stoppe en elefant. Akkurat som om det var
nødvendig når lasta var så tung at bikkjene
ikke kunne dra sleden i gang på egen
hånd. Jeg hadde med det ene teltet vi har,
på størrelse med et partytelt, så Åshild
måtte ligge ute i snøhaugen. (Noen for deler
ska en ha når en er over 50!!)

Kjøremøtet ble en opplevelse. Je ”datt”
av i første veikryss, med en følelse av

at vi kom til å havne på ”viåta”. Fikk et inn-
trykk av at vi skulle krysse alt av veier i hele
Sverige, og gå i en hel verden av scooter-
spor. Tenkte det kunne bli vanskelig å
huske på om det var høyre eller venstre
etter 278 km. Kartet stemte ikke med ter -
renget. (Ikke at det betydde noe for meg,
for je vet aldri hvor je er.) Kunne like gjerne
gått med en globus under armen. Men min
etter hvert erfarne kartleser av ei datter
hadde kontrollen. (Takk til Forsvaret for
denne opplæringa av henne. Dette reddet
mor hennes også.)

Yr.no var flittig besøkt på forhånd og
lovde oss sol og måneskinn i to dager,

og vind og stadig mer vind resten av tida. I
mitt hode sku det blåse ”fra Finland”, og da
vart det medvind. Trudde je. Isete spor var
de lure nok til å ikke si noe om. Planen var
å gå fem timer og ha pause like lenge. Rul -
lere dette gjennom døgnet. Fant fort ut at
da hadde vi frøsi oss skakke, så det endte
opp med at vi gikk 10 - 12 timer om dagen,
fordelt på to økter og med matpause på oss
og bikkjene midtvægas. Itte lengre enn at
skrotten fikk nok næring til å kunne ta ei økt
til uten å ville ombestemme seg. Dermed
kunne bikkjene og vi få lengre kvile om
natta.

Vi startet mandag morgen. Full fart ned
en bakke, og bråstopp i den første mot-

Vinterens eventyr

Polardistans 2012
Tekst og foto: Astrid Klevmoen

Målet vårt var å gjennomføre. La det bli vår opplevelse. Derfor måtte vi være en del av trekk-
krafta i motbakkene, og ble etter hvert dyktige ”leder hunder”. Løpetid på Ronja fikk også
”gutta” til å koble inn turboen litt mer enn planlagt, og på det viset labbet vi av sted. 
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bakken opp fra vannet. Alle bikkjene la seg
ned. Lurte på håssen detta sku gå. Av med
skia, fram og dra. Det var att 299 kilometer
og je var sulten. Tenkjer han hadde mye
underholdning han Supermannen og Mala -
muten hans som kom bak oss. Der vi dyt tet
og dro og motiverte bikkjene til å skjønne
meningen med dette. Skåret ikke stort på
eleganse der vi dreiv, men burde skåret fullt
på kunstnerisk innhold.

Dagen bar oss gjennom dype skoger,
oppover og innover. Bare avbrutt av

snøscootere som jaget hverandre i
snøhau gen. Friluftsinteresserte svensker
var en ”øredøvende ”opplevelse. Nesten
som å være med i en James Bond-film, der
de kom ”skytende” mot oss ut fra ingen-
mannsland, for så i neste øyeblikk være
borte igjen. Sola lekte ”gjømme og finne
att” mel lom treleggene. Isete spor, tre -
stubber og ”måsåføre” ga skøyteskia vår
en brutal opplevelse. Hadde nok miste trua
på å oppleve underlag som de var laga for
å gå på.

Merkingene førte oss ned fra fjellet,
gjennom en dal og opp på et nytt fjell.

Sammen med månen. Stor og full og glad
hang den over oss og laget en magisk
stemning. Her fikk vi dekket eventyrlysten
og behovet for å være ute i naturen. Mens
resten av verden skyndte seg videre. 

Morgenstellet var å dra tannbørsten litt
rundt i snøhaugen, ett nytt lag med

spenefett i fjeset, før havregrøten ble inn-

tatt sammen med lukta av oppbløtt kuvom.
Åshild prøvde å spikke av tåneglene sine
med en skjem tollekniv. Hadde glemt å
klippe dem før hu drog, og nå bynte skoa å
bli for små. 

Nedover bar det. Hulter til bulter, kilome -
ter vis i ei kuleløype som endte med å

brekke begge skia på pulken før vi kom på
Sjekkpunk 1. Ivrige funksjonærer hadde
ventet på oss hele natta. Sikre på at ”mor
og datter” hadde forsvunnet fra ”jordens
overflate”. Veterinæren ”godkjente trekk-
krafta”, mens vi dumpet ned rundt et bål og
hadde det ”som i himmelen” et lite øyeblikk.
Opprømte og pratsomme. Her var det vann
å få. Slapp å smelte snø. Og så frem til at
etter neste fjell var det 7 mil nedfart før
neste sjekkpunkt. 

Dagen hadde blitt til sein kveld før vi
skulle oppover elva til neste sjekk-

punkt. Skrotten var som et sundbrøti
knekkebrød etter nedfarten, og elveisen
var itte akkurat egnet for langrennssport.
Tenkte litt på hva andre damer normalt
dreiv på med nå. Satt kanskje med beina
høgt og slappet av i sofaen mens de så på
TV…

Men langt der fremme ventet halm på
bikk jene, og kvile for oss. Åshild sku

på ny ligg uti snøhaugen, noe hun var vant
med etter en vinter i Forsvaret. Med militær
effektivitet bruk te hun bare få minutter på å
lage leir, varme vann og fore bikkjer. Så
krab bet hun i soveposen sovnet før je rakk

å gå rundt meg selv en eneste gang. Fiklet
i evig heter for å få opp partyteltet mitt, og
da je endelig hadde fått stappet meg nedi
sove posen, så slet Ronja seg og sku på
date. Iv rige hannbikkjer så langt auget
rakk, og da er lysta større enn vettet. Itte
akkurat så je var kontaktbar da en trøtt
funksjonær lurte på om den hunden var
min.. 

Neste morgen vaklet vi videre på elve -
isen. Så var det oppover til gangs, og

bikkjene mente at nå var det på tide å
avslutte turen.

Vi byttet på å gå foran, mens den som
gikk bak kunne få i seg noe startgass i

form av nøtter og rosiner. Bikkjene ble
motivert og hentet frem kreftene de ”hadde
gjemt på”. På fjellet blåste det opp og bikk -
jene hadde problemer med å holde seg i
sporet i vindkasta. Nå var målet neste
stikke. Vi koste oss inne i hetta vår. Satte
den ene skia foran den andre. Laget nye
spor i snøen. ”Hele verda var vår.” Slik
labbet vi oss over. Der mange spann måtte
bryte. Det var god tid for tanketråkk der vi
gikk. Hva en slik tur gjør med oss. De fys-
iske og mentale utfordringene. Dette er en
reise inne i oss selv. Verden utenfor viskes
ut. Her er det bare oss, bikkjene og vi. All-
tid på vei videre. Underveis til et mål. Her er
det ingen klokke, ingen travelhet, ingen
bekymringer om ubetalte regninger eller
følelsen av å være sliten i hodet, - men en
uendelighet av ro. Vi kjente hvordan hjer -
nen ”ble ommøblert”. Følelsene ble skrudd
skrudd av og de rasjonelle tankene ble pri-
oritet slik at vi gjorde de riktige tingene. Det
som var mest hensiktsmessig i de forskjel -
lige situasjonene.

Siste sjekkpunkt nærmer seg. Lyden ble
brutt av en gammal blid og tannlaus

svenske som kom fykende forbi med
snøplogen sin. Han hadde snekret en stor
plog av ”ei diger låvedør” som han hadde
skrudd fast foran på en skrukkete gammal
Volvo 240. Denna doningen hadde han
brukt på brøyting av vegen sin i 10 år nå.
En opplevelse av svensk kultur der ute i
skogen

Vi krysset flere veier med asfalt og grus.
Og detti ska vi betale for, kom det saft-

ig fra Åshild, en av gangene hun fikk brå-
stopp på grusen og trynet skikkelig. Mens
hun i neste øyeblikk jublet over å se en
trailer kjøre forbi. Endelig et tegn til sivilisa-
sjon.

”Følelsene blir sterke på en slik tur.”

Dagen ble underlig. Med en avslutning i
seg. Vi tenkte tilbake. På øyeblikkene.

Naturen og bikkjene. Samspillet. Vemodig
fordi vi kjente på hvor intenst og nært vi
opplevde denne turen. Nødvendig fordi vi
var slitne. Tomme for energi. Følte akutte
behov for Napolionskake og salat nå.

Oppe på fjellet i solnedgangen fant vi roen og gleden. Her rådet stillheten. Helheten. Ingenting
forstyrret. Tankene fløy fritt. Det var et øyeblikk – og en evighet.
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Hadde fått nok av fett og proteiner. Intensi-
teten nærmet seg et nivå med en frøsin
kommunearbeider. Kroppen hadde fått
hard medfart. Det å være sliten har fått en
ny betydning. Men den gode følelsen av å
ha nådd målet vårt var verd alt dette.

Det å få dele dette med Åshild. Historien
om en 16 åring. Dratt til fjells på tre

dagers tur med hundespann av ei ivrig mor.
Fra å huske nudlene på ei turisthytte bedre
enn naturopplevelsen til at det ble en: ”Vi
må på tur i vinter også, mora mi.” Nå på ski.
To hælvlange skiturer har vi hatt i lag i vin -
ter. Dette var den tredje. Hu har gått forbi
meg på alle områder nå. Det eneste je er
bedre på - er staheten. Denne turen har
åpnet opp for flere naturopplevelser sam -
men. På ski. Med bikkjer.

Siste bakken mot mål lå foran oss.
Mange stod der og ventet. Tålmodige.

Hadde nok stått der i mange dager. Over-
rasket over at vi gjennomførte. 50% måtte
bryte. Store og sterke menn som hadde
trent på dette i hele vinter. Mens mor og
datter ”rygget” inn i det. Med ukjente bikkjer
og utstyr nok til å starte bruktbutikk. Med
minst mulig trening. Men med en innstilling
om at dette skulle vi få til, og at målet vårt
var å gjennomføre med godt humør og
overskudd hos både bikkjene og oss. Der-
for fikk vi det til.

Bikkjene forstod at det nærmet seg mål
og dro som de aldri hadde gjort før.

Opp på siden av hverandre, og krysset
mållinjen likt i sin iver etter å komme først til
bilen. 

Og vi - glade, slitne, sultne og møkkete.
Kunne se frem til ei natt der sovepos-

en var tørr og senga var mjuk. Der det var
varmt og vindstille. 

Og premien, - den var en sekk med
kuvom….

Takk til Sigmund/Birgit Alhaug og Keijo
Korpela for lånet av bikkjer. Uten dere
hadde vi ikke fått denne opplevelsen.

Siste morgenen var tilværelsen full av snø.
Og vind fra alle kanter. Bikkjene lot som de
ikke så oss der nede i halmen sin og lukket
demonstrativt øynene for våre forsøk på å få
dem til å tro at dette var ”det gode liv”.

Gla klem fra Åshild og Astrid

Polardistans i Särna 5. - 9. mars 2012 Group C = Siberian Husky
Group B = Alaskan Malamute, Greenland dog and Samojed
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Den suverene vinner av Polardistans 300 ble veteranen Karsten Grønås. Her fra starten i Särna. Foto: Petter Hillborg

Malin Sundin starter i Polardistans 160, i Särna. Foto: Petter Hillborg

Malin Sundin kommer i mål rett etter midnatt, som vinner i Polardistans 160. Foto: Petter Hillborg

Finnmarksløpet 10. - 17. mars 2012   NM i langdistanse
Finnmarksløpet 500
67 startende - 11 brutt - 56 fullført Vinnertid: 2d 03t 16m
Med registrerte polarhunder: 4 startende - 1 brutt - 3 fullført

Nr ......Navn ..............................................Land ..................Rase..............Tid...........................................Etter
30 ....Leif Herleiksplass............................Norge ..................SH .................2d 12t 33m...........................9t 17m
38 ....Johanne Sundby ............................Norge ..................SH .................2d 16t 20m.........................13t 04m
54 ....Kari Eldby........................................Norge ..................SH .................3d 17t 28m....................1d 14t 12m

Finnmarksløpet 1000
52 startende - 28 brutt - 24 fullført Vinnertid: 6d 01t 00m
Med registrerte polarhunder: 2 startende - 1 brutt - 1 fullført

Nr ......Navn ..............................................Land ..................Rase..............Tid...........................................Etter
24 ....Marius Moholdt ..............................Norge ..................SH .................8d 00t 07m....................1d 23t 07m

Alle gratuleres med gjennomført løp!
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Jeg er en fire år gammel husky han-
hund. Jeg har lange bein og krøll på

halen og er sterk som en bjørn. Når jeg er
med på løp setter eieren min meg nesten
alltid bak, for jeg er så glad i mat. På disse
lange løpene er det nemlig noe som heter
snacking, og det er jeg en mester i å finne.
De fleste snacker lit utenfor løypa da, slik at
det blir litt sikksakk. Jeg må av og til gå
foran. Noen av frøknene i spannet mitt er
nemlig ikke glad i vind på treløse vidder,
men det bryr ikke jeg meg så mye om. Jeg
bare går, jeg.

Ifjor fikk vi det rolig etter Femundløpet.
Men i år skjønte jeg at noe var på gang,

for vi fortsatte å trene…..masse, masse.
Ikke så langt da, for matmora mi må jo bort
med bilen hver morgen klokka 8, og er ofte
ikke hjemme før jeg begynner å bli sulten
om kvelden. Jeg kan forskjell på den
grønne lille og den store hvite bilen. Den
grønne er det nesten bare tispene som får
være med i. På tirsdager om kvelden. Den
hvite betyr moro! Så jeg bykser inn i kas sen
min hver gang det er sleder på taket.

Huttetu så langt vi måtte kjøre her i
mars. Jeg liker kassen, så det er

greit, og hver gang vi stopper er det jo noen
nye steder å pisse på. Og lukte. Og så får
vi hundepølse å spise, det elsker jeg. Men
28 timer på hjul ER langt! Vi stoppet en
gang på et sted der de slaktet reinsdyr. Da
glemte jeg helt å få gjort fra meg, så spen -
nende lukta det! 

På Campingplassen på Stand i Alta
har JEG ikke vært før. Jeg fikk nav -

net Bardus fordi min eier strandet bilen på
Bardu sist hun kjørte den veien. Da ble jeg
født. Derav navnet mitt. Men på den
camping plassen var det helt hundekult.
Siberian huskyer og alskadamer over alt!
Masse snø og vind, og utrolig mye vom,
fordi han som selger mat til oss bikkjer
hadde sluppet opp for kjøtt. YUMMI: jeg
elsker vom. 

Min matmor er redd for noe som heter
parkering, som de gamle guttene

Kobuq og Lillefot - to år eldre enn meg -
drev med sist de var her oppe. JEG har
personlig aldri parkert noen gang, jeg.
Snarere tvert imot, sett meg foran og jeg
går som ei kule. Men vi dro da opp til dette
stedet kalt Jotka som var et forblåst vann,
og kjørte litt rundt der for å se oss om. Fint
syntes jeg, etter flere dager i kassa. 

Jeg skjønte det bar mot løp. For alle de
som vanligvis er i kennelen vår stres -

sa rundt og pakket og pratet og masserte
og fylte ut papirer og ga oss mye mer mat
enn vi vanligvis får. Vi likte å starte i Alta
sentrum. Så utrolig mange flotte ah-tisper,
og digre biler, og så fine ATV’er som tok
oss til start. Nenana, jenta foran er flink til å
gå der matmor vil, så den saken var biff.
Kobuq er liksom litt høy på pæra han da
som er leder. Og jeg liker ikke å gå sam -
men med Juluss, for han egler med meg.
Fy søren så glatt det var på den elva! Ren
holke.  Mye bedre da vi kom oppover lia og
kan vise at vi har øvd på å gå fort i oppover -
bakke. Matmor trengte nesten ikke sparke,
og vi passerte mange treige spann. Den

Jotkavidda tok vi også i en jafs, sola skinte
og vi løp som bare det for å komme unna
alle de grusomme snøskuterne som bråka
og raste forbi. 

Jeg liker sjekkpunkt. Det tok litt tid å
komme seg til Skoganvarre, men der

fikk vi både halm, tepper, mat og
snackepølser. De pølsene er gode! Min
matmor var litt dum, for hun sa at vi skulle
hvile lenge i starten. Så da vi dro ut midt på
natta i retning Levajok var veldig mange
dradd alt. Det merket jeg på sporene. Jeg
gikk jo bakerst: hump hump hump hump,
opp og ned av digre grøfter, velt og velt.
Ikke mulig å få fast grunn under føttene noe
sted. Beda stakkar har så korte bein at hun
til sist bare satte seg ned og sutret. Hun fikk
sitte litt i sleden, men da skjente den fra
side til side og veltet, ned i sukkersnøen.
Jeg dro alt jeg kunne, men…….Levajok var
det deilig å komme til. Beda sa at nok er
nok, men vi andre var helt på hugget igjen
da vi hadde sover litt med matmor i halmen
med oss. Tanaelva er grusomt lang og
kjedelig. Men Kobuq og Nenana gadd ikke
gå bak en masse treige spann, så vi
skrudde på farten og dro opp foran de
andre. Helt til Kobuq trådde feil og sa at
han ikke ville lede mer. Karasjok lyste nær
ved, men tror dere matmor valgte meg
foran? Nei da, jyplingen Juluss som bare er
en unghund fikk gå sammen med søstera
si. Ja ja, jeg gikk bak og dro videre jeg da. 

Fra Karasjok til Jergul var det flott vær.
Racer som ikke fikk være med fra

Karasjok fordi hun er litt gammel hylte og
skrek da hun ble tatt ut. Henne om det. Jeg
liker Ravnastua, for der er Ravna sitt navn

Ført med påholden pote av Johanne Sundby

Foto: Handler Marte Stensland Jørgensen

Bardus

Hele spannet og Johanne Sundby på sjekkpunkt Levajok. Klare for mat før avreise til Kara-
sjok.

Bardus rapporterer fra Finnmarksløpet



fra. Tana heter etter Tanaelva. Men ingen
av disse jentene var med. Kobuq orka ikke
gå mer da det var en mil igjen. Har du for-
søkt å gå bakerst og trekke når et drog av
en 25 kilos gutt sitter og drar seg? Nåja.

Jergul var så vakkert der nede ved
veien. Så Marte med kamera. Fikk

hvile akkurat lenge nok. Kobuq hvilte oppi
sleden. Jeg liker verken håndleddsvarmere
eller potesokker jeg, men så har jeg DIGRE
kilne poter også da. Snackepølser deri-
mot……!

Åså fint i solnedgangen over Mollisjokk
og vidda!! Nå var vi bare et

femspann, men det er vi jo oftest når vi
trener, så det gikk greit. Matmor er ikke
tung, og sporene var bra. Jeg vil heller jage
litt hare, rev og elg, men de skal en annen
vei de da. Nordlyset er også spennende.
Det er et stort vann som heter Iesjavvre der
oppe. Da ble det vind og snø, og JEG fikk
endelig gå foran. Jeg er veldig flink til å gå
i vind, som jeg sa over. Men når jeg skal
pisse, må jeg ut av løypa og rulle meg litt
først. Da får jeg nemlig stoppet teamet. Jeg
liker ikke å pisse i fart. Nenana liker ikke at
jeg pisser i det hele tatt så hun drar meg til-
bake i sporet. JADDA masa. Men Jotka var
ikke noe sted å hvile. Vi visste jo at det var
kort vei til mål, selv om vi nesten ikke så
stikkene i snødrevet. Jeg kjente det på
meg, nå er dette snart over. Men jeg var
egentlig ikke så sliten, bare veldig, veldig
sulten. Hver gang matmor raslet med noe
på sleden tenkte jeg på snackepølse. Og

Fiskekaker. Og kjeks med sjokolade. Noen
ganger var det vel bare GPS, men hva vet
jeg…? Jeg bare følger litt med jeg, slik inn-
imellom. 

Så var vi i mål. Der vanket det mye
deilig mat. Noen hadde lagt fra seg

noe der fra før av. Og mer kom det fra mat-
mor. Og så slappet vi litt av. Og så var det
musikk og Marte tok enda flere bilder. Og
så var det over. Tilbake i kassene. Deilig i
halmen. 

Og så var vi i kassene noen dager da,
før vi våkna opp her hjemme igjen.

Ikke fristet det å gå ut, for det plaskregnet
nedover hele Norge. Men nå har vi slappet
av lenge nok synes jeg. På tide med påske-
tur! 

Hilsen Bardus, siberian husky av
største merke
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Den 22. mars skrev jeg ”fra
redaktøren” på side 3 og
trodde jeg var ferdig med
bladet. Men så dukket det
sannelig opp mere stoff, og
jeg fikk tillatelse av leder Line
til å øke sideantallet. Dermed
ble det med en artikkel fra
Finnmarksløpet, kort om Line
og Stines tur til Frode Bakkes
bankboks for å hente klub -
bens Seppalafilmer, og en
reportasje fra Harstad
Hundekjørerfestival der
NSHK var sterkt involvert. Og
det er jo dumt at en ny redak-
tør skal være nødt til å
begynne med stoff fra
”gammelredaktøren” midt i
sommervarmen. Så jeg
håper dere har klart å ploge
dere gjennom dette forvokste
medlemsbladet.

Johanne i valgkomiteen
har bedt meg komme med
noen uttalelser om det å
være redaktør, hun etterlyste

noe positivt. Og det
er virkelig masse
positivt med job -
ben. Du får være
kreativ og skape
noe. Selv om krea-
tivitet ikke har vært
min sterkeste side,
så har det vært
morsomt å lage
utkast i hodet og så
få det ned på papi -
ret. Du får veldig
god innsikt i hva
som rører seg i
klubben, du får god
kontakt med mange
trivelige medlem -
mer, og du får lese
mye morsomt stoff
før alle andre. Det
er en jobb der du kan være
med på å sette ditt personlige
preg på bladet. Jeg kan også
nevne at du får anledning til å
velge førstesidebilde, så det
lønner seg å tenke litt frem -

over og samle på gode bilder
til senere bruk. men som
oftest kommer det plutselig
dumpende et bilde du bare
MÅ ha på første side. 

Nå er det snart sommer og

på tide å børste støv av vogn,
sykkel og sparkesykkel. Kom
deg ut og få trim sammen
med hundende!

Vangsåsen 29. mars, Tora

Ingen ting er som en is i sommervarmen! Foto: Silje Brandsgård

Kobuq gikk å la seg i sleden da han forstod at han ikke skulle være med videre.

Fra redaktøren - en gang til!

Alle i redaksjonskomitéen ønsker Huskybladets lesere en riktig god sommer!
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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

- 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

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

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

www.sparkesykkel.info
mobil: 906 79 061

mail: musher@frisurf.no

Super sykkelt til egentrening og hundetrening.
Flere modeller for by og off-road til meget konkurransedyktige priser.

Brukes av de beste hundekjørerne. Super til trening av jakthunden, og generell mosjon
av hund og eier. Kort avstand til bakken gjør sykkelen tryggere enn vanlig sykkel.

Forhandles av hundekjører 
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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
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Nordfjella
Sledehundkennel

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

Siberian Husky
Birgit Bordvik Alhaug

Jessnesveien 106
2315 Hamar

Tlf:   62 53 44 82
Mob: 905 39 766

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

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

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
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