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HAR DU SVART 
PÅ HELSEUNDER-

SØKELSEN FOR 
DINE HUNDER? 

 
LES MER OG FINN 
LINK TIL UNDER-

SØKELSEN PÅ 
WWW.SIBERIAN-
HUSKY.NET UN-
DER SISTE NYTT. 

Styret i NSHK består av medlemmer 
med stort engasjement for rasen og klub-
ben vår. Alle gjør jobben frivillig, og selv 
om det gir masse glede, utfordringer og 
læring, så har styremedlemmene selv 
hunder, jobber og alt annet som følger 
med ved siden av. Noen ganger dukker 
det opp ting som er umulig å planlegge, 
da er det viktig at styrets medlemmer kan 
lene seg på hverandre og fordele oppga-
vene. Akkurat nå er det en sånn periode, 
derfor har jeg som nestleder trådd til som 
fungerende leder. Jeg synes det har vært 
morsomt, og håper jeg klarer å styre sku-
ta på en god måte så lenge klubbens le-
der trenger det. En av de morsomste 
tingene med å få lov til å låne lederhatten 
en liten stund, er å skrive denne teksten, 
så det er ikke helt enkelt å begrense seg! 

NSHK har avholdt dommerkonferanse. 
På høy tid kan man si, men jeg tror ar-
rangementet var så bra at det var vel 
verdt å vente på! Det var en meget lære-
rik helg for min del, og jeg ble veldig impo-
nert over engasjementet for vår rase. Jeg 
må bruke noen linjer til å takke Karsten 
Grønås, Annica Uppstrøm og Eveline Koch 
for et godt forberedt og godt gjennomført 
foredrag. Styrets medlemmer har gjort en 
kjempejobb med å planlegge og gjennom-
føre et godt arrangement med god stem-
ning hele veien! Jobben Stine Oppegaard, 
Trond Lereng, Tone Beate Hansen, Kar-
sten Grønås og Eveline Koch har gjort med 
det fantastiske kompendiet er helt uten 
sidestykke, tusen takk for en super jobb! 
Men jeg må vel si at hovedattraksjonen 
ved en dommerkonferanse er hundene 
som vises fram. Styret hadde satt ned en 
gruppe som valgte ut hunder av utmerket 
type som ble presentert for foredragshol-
der Karsten Grønås, som igjen silte ut så vi 
satt igjen med en håndfull hunder. Jeg ble 
veldig imponert over kvaliteten på hunde-
ne vi satt igjen med, de er virkelig flotte, 
rasetypiske siberian huskyer! Tusen takk 
til våre medlemmer som stilte opp og 
viste fram hundene sine! 

Det debatteres i det store og vide om 
splittelsen i rasen vår. Det sies at rase-
klubben diskriminerer mot de som har 
utstilling som hobby. Jeg er ganske så 
uenig i det, men jeg ser at jeg kanskje er 
litt farget av min hovedinteresse, så der-
for har jeg sett på tallene og fakta. Det 
siste diskusjonstema er antall utstillinger 
i 2016. Terminlista for utstillinger har 
blitt publisert på NKKs hjemmesider, og 
en kjapp telling viser at det er 36 utstil-
linger for siberian husky i 2016. Termin-
lista for trekkundprøver for polare raser 
er i skrivende stund ikke publisert, men 
jeg kan avsløre at den blir ganske lik det 
den var i 2015, med noen mindre end-
ringer. En kjapp telling fra 2015 viser at 
det var 36 meritterende løp. En del av 

Lederens hjørne prøvene i 2015 ble avlyst, det er mye 
mulig at prøver eller utstillinger i 2016 
også blir avlyst, det rår dessverre ikke 
raseklubben over. I 2015 arrangerte 
NSHK ikke terminfestet barmarksløp på 
høstsamlinga, som ikke er meritterende. 
Samme samling arrangeres det valpe-
show som på lik linje med løpet «ikke 
teller». Jeg er allikevel like stolt av BIR 
valp på valpeshowet, eller 1. plass på 
løpet som jeg er på offisielle utstillinger 
eller meritterende løp jeg da. Klubben 
arrangerer Huskyløpet på vintersamlinga, 
som er et meritterende løp. Klubben 
arrangerer Spesialutstillingen som er en 
offisiell utstilling med stor cert. I 2015 
arrangerte klubben enda en utstilling, i 
forbindelse med europautstillingen på 
Lillestrøm. Klubben har nylig fått på plass 
trekkhundchampionat (NTCH) som har 
brukskrav og krav til premiegrad på ut-
stilling. Det er per i dag ikke krav til 
bruksresultat på utstillingchampionat (N 
UCH) for rasen. Klubben har valgt å ikke 
ha diplom for mestvinnende hund på 
utstillinger, på lik linje som vi ikke har 
diplom for mestvinnende hund på me-
ritterende løp. Uansett hvilken vei vekta 
tipper er det viktig å huske på at utstilling 
og løpskjøring er viktige verktøyer for å 
kunne få en objektiv bedømmelse av 
hundene. Det skal være vanskelig å bli N 
UCH eller N TCH, ikke uoppnåelig, men 
vanskelig. Jeg ser på trekkhundprøvene 
og utstillinger som viktige verktøyer for 
eiere, oppdrettere og raseklubben, og for 
at fortsatt skal være det, må vi tenke 
kvalitet framfor kvantitet.  

Jeg brenner for rasen siberian husky. 
Det er en rase jeg trives utrolig godt med, 
og en rase som gir meg så mye positivt. Jeg 
har derfor en oppfordring: La meg og alle 
oss andre som brenner for rasen få lov til å 
beholde den. Hvis du ikke bryr deg om 
hvordan hunden ser ut, så kjøp deg en 
alaskan husky eller en annen blandings-
hund. Hvis du ikke bryr deg om hunden 
trekker og oppfyller sin opprinnelige funk-
sjon i selen, så finn deg en annen rase å 
drive med. Man kan selvfølgelig få eie den 
hunden man vil, men å avle er en helt an-
nen sak. Ved å avle er du som oppdretter 
ansvarlig for å føre rasen videre. Dette er 
kanskje strenge ord, men jeg vil bevare 
rasen jeg brenner for og elsker. Siberian 
husky er den eneste rasen av sitt slag. Det 
finnes ikke noen annen renraset hund med 
samme formål, funksjon eller utseende. Så 
la meg få lov til å beholde den ene rasen, 
og ikke bare en del av denne rasen. For en 
siberian husky er en pakke - den skal se ut 
som en siberian husky, og den skal fungere 
som trekkhund. Tar du bort den ene eller 
den andre delen mister vi rasen vi er så 
glade i. 

 
Lina Stabbetorp 
Rakkestad, 7. desember 2015 
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Velkommen til rekrutt- og moroløpet 

DØRSTOKKMILA 
søndag 17. januar 2016 på Lillehammer 

Norsk Siberian Husky Klubb i samarbeid med Norsk Polarhund klubb og Norsk Alaskan Malamute 
Klubb inviterer til Dørstokkmila på Birkebeineren skistadion på Lillehammer søndag 17. januar 2016. 
 
VELKOMMEN TIL ALLE RASER OG KLASSER 
Alle hunder uansett raser og erfaring er velkommen (A, B og C klasser). 
 
Senior‐distanser (fra fylte 15 år)  
8 km slede 2- og 4‐spann, snørekjøring 1‐2 hunder  
 
Nordisk stil 1‐4 spann med en av nedenstående distanser: 
12 km slede 6- og 8‐spann  
18 km slede 6- og 8‐spann  
 
Junior‐distanse (fylte 12 år frem til fylte 16 år)  
8 km snørekjøring 1‐2 hunder, pulk 1‐2 hunder og slede opp til 4‐spann  
5 km snørekjøring 1 hund 
 
LØPSREGLER OG STARTLISENS 
Norsk Siberian Husky Klubbs løpsregler gjelder på dette løpet, se http://www.siberian‐husky.net/aktiviteter/
lopskjoring. Vi anbefaler alle å ha lisens fra Norges Hundekjørerforbund: http://www.siberian‐ husky.net/
aktiviteter/lopskjoring, og vil selge lisenser på stedet. For priser se: www.sleddog.no/omforbundet/Sider/
Lisenser.aspx  
 
PÅMELDING 
Startkontingent Senior slede: kr. 250,‐. Andre klasser Senior kr 150,-, junior kr. 100,‐ 
 
Påmelding skal gjøres innen lørdag 16. januar kl 18.00 på e‐post: johnny@atlant‐entreprenor.no  
Det vil være mulig å melde seg på helt frem til kl 10.00 løpsdagen, mot ekstragebyr kr. 150,- uansett junior/senior. 
 
Det må påregnes kr. 50,‐ for parkering. 
 
Åpningstider 
Sekretariatet åpner kl. 09.30, og kjøremøte er kl. 10.30 (valgfritt). Første startende er kl. 12.00. 
 
Ved spørsmål kontakt 
Johnny Blingsdalen på mobil 900 29 092 (NSHK)  



FØRST OG FREMST RASEN 
Klubben arrangerte den 28.11.15 en 
meget vellykket dommerkonferanse på 
Garder kurs- og konferansesenter. 
Dette er et viktig bidrag i klubbens 
kynologiske arbeid for rasen, og det var 
derfor veldig gledelig at vi fikk samlet 
såpass mange dommere som fikk til-
ført nyttig lærdom om vår rase, og hva 
vi som raseforvalter ønsker at de skal 
legge vekt på i utstillingsringen. Se eget 
referat om konferansen. Alle medlem-
mene mottar også rasekompendiet 
sammen med dette bladet. Jeg opp-
fordrer alle til å virkelig sette seg inn i 
dette viktige fagfeltet for vår rase.  
 
Som sikkert mange har fått med seg 
har det i skrivende stund vært en disku-
sjon angående rasen, utstilling, løp osv. 
på nettet. Det er bra at det diskuteres, 
og det er bra at tonen er både saklig og 
hyggelig selv om man er uenig. Men 
det undrer meg at det er aksept blant 
enkelte siberian eiere å avle på hunder 
som ikke brukes i særlig grad til sitt 
opprinnelige formål, og som ikke er 
testet godt nok. Det blir som om man 
skulle avle på en harehund som ikke 
loser på hare, eller en fuglehund som 
ikke tar stand, eller som en så treffende 
skrev; en fuglehund som kun er testet 
på duer i parken. 
 
Det er ikke noe hundehold som er feil 
så fremt hundene har det bra. Og vår 
rase er jo en utmerket turkamerat som 
kan brukes til snørekjøring, kickbike, 
kløvhund osv. Men når det gjelder avl 
så vil jeg oppfordre alle til å tenke godt 
igjennom følgende: Vil det å avle på 
dine hunder bidra til å bevare rasen 
som trekkhund? Vil avl på dine hunder 
bidra til å heve gjennomsnittet av gode 
trekkhunder innenfor rasen? Og hvor-
dan skal vi finne frem til de beste hun-
dene? Hvilke «tester» skal vi ha? 
 
Det er en kjensgjerning at desto mer 
man trener, desto hardere hundene 
brukes, desto bedre grunnlag har man 
for å vurdere om hunden bør brukes i 
avl eller ikke. Gjennom hard trening 
og krevende løp får man virkelig erfart 
hva som bor i hundene både fysisk og 
mentalt. Derfor må vi legge krevende 
«tester» til grunn for å avle videre på 
de beste hundene. Det vil ikke gavne 
rasen å lage «lavterskeltester» bare for 
at flest mulig skal få merittering på sin 
hund. Man senker heller ikke kravene 
på jaktprøver for at flest mulig skal 
oppnå en jaktpremiering. Man har der-
imot krevende prøver for å finne frem 
til de beste avlshundene. NSHK må 

heller ikke fire på kravene for at flest 
mulig skal oppnå merittering. Meritte-
ringsreglene må være såpass krevende 
at det er et kvalitetsstempel på de hun-
dene som oppnår det enten det er i 
nordisk, sprint, mellomdistanse eller 
langdistanse. 
 
Meritteringsreglene skal være til for 
rasen, ikke for oss eiere, og som vi 
skrev i forrige nummer av Huskybadet, 
så gjelder også nordisk stil som merit-
tering. Det vil si at det er fullt mulig for 
de med en eller få hunder å oppnå 
løpsmerittering. 
 
Som vi også orienterte medlemmene 
om i forrige blad, så har styret vedtatt 
at vi skal følge opp årsmøtevedtaket 
om å innføre brukskrav for å kunne 
oppnå Norsk utstillingschampionat. 
Dette i likhet med Svensk Siberian 
Husky Klubb, og en rekke andre rase-
hundklubber. Jeg er helt uenig med de 
som hevder at dette er å nedvurdere 
gode, rasetypiske hunder. Tvert i mot 
vil jeg si. Dette er et godt tiltak for 
nettopp å ivareta det rasetypiske. Det 
rasetypiske handler ikke bare om det 
rent eksteriøre, det handler i like stor 
grad om brukskravene. For å sitere en 
gammel eksteriørdommer som alltid 
sa: «Bruk og show skal være som hånd 
i hanske». Derfor er det viktig at vi 
knytter brukskrav til utstillingscham-
pionatet. Begge deler skal henge høyt, 
og være noe å strekke seg etter. 
 
Jeg tror også på bakgrunn av flere inn-
legg i debatter at det trengs en klargjø-
ring av hva en rasehundklubb egentlig 
er, og hvilke oppgaver klubben har.  
 
En rasehundklubb har det kynologiske 
ansvaret for rasen i Norge, og det er 
det til enhver sittende styrets oppgave 
å følge med på rasen, og om nødven-
dig komme med forslag til ulike tiltak 
for å bevare rasen. I alle raser er det en 
viss variasjon, og innenfor vår rase er 

det nok større variasjon enn i mange 
andre raser. Det er et sunnhetstegn. 
Men det er også rasehundklubbenes 
rett og plikt til å uttale seg om hvilke 
type hund som er ønskelig innenfor 
standardens romslighet, og på den 
måten forsøke å påvirke oppdretterne i 
ønsket retning. 
 
Norsk Kennel Klubbs Hovedstyret 
vedtok den 20.03.13 et raseforvalt-
ningsdokument hvor det blant annet 
står i punkt 3 Raseklubb/forbund, pkt. 
3.1 Generelt: «Raseklubber/forbund 
har et særlig ansvar for forvaltning og 
ivaretakelse av sin(e) rase(r) og har 
som følge av det rett til å foreslå for 
NKK avlsmessige tiltak/restriksjoner. 
Foreslå endringer og være høringspart 
for endringer i regler som har avlsmes-
sig betydning/verdi og forestå, så langt 
praktisk mulig i henhold til generelle 
retningslinjer. Forvalte utdanning av 
dommere og andre funksjonærer for 
virksomhet i klubbens regi og interes-
seområdet. Formålet er at avl skal skje 
i ønsket retning innenfor de rammer 
som er gitt i den til enhver tid gjelden-
de rasestandard, med fokus på helse, 
atferd, bruksegenskaper og funksjona-
litet.» Dette er kloke ord som er verdt 
å merke seg. 
 
Nå i begynnelsen av desember har vi 
dessverre ikke værgudene på vår side. 
Snøen mangler i store deler av landet, 
men det er likevel en økende interesse 
for sledehundkjøring med siberian hus-
ky. På Femund 400 er det faktisk på-
meldt hele 13 spann, og fem siberian 
husky spann på F 600. Nå gjenstår det 
jo å se hvor mange som står på start-
streken, men dette må jo være rekord? 
Det er en veldig gledelig utvikling! 
 
Takk til alle bidragsyterne i bladet. Det 
er bare å sende inn stoff. Vi i redaksjo-
nen er glad for alle innspill, og tar gjer-
ne i mot konstruktive tilbakemeldinger, 
og forslag til artikler og annet stoff. 
 
Roa, 5.12.15 
Trond Lereng 

Trond Lerengs spann ut fra start på Amundsen Race 2015. Foto: Peter Limber. 
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Vintersamling, Grimsbu Turistsenter i Folldal 

25. - 28. februar 2016 

Norsk Siberian Husky Klubb avholder igjen sin Vintersamling på 
Grimsbu i Folldal. I løpet av helgen vil det bli arrangert flere løp for både 
erfarne hundekjørere som kjører i åpen klasse til ferske hundekjørere og/
eller nye medlemmer i klubben, barneløp, rekruttløp og ikke minst, 100 m 
sprint med løs hund. Lørdag kveld samles vi til felles middag, loddsalg og 
premieutdeling. 

DAG TID AKTIVITET 
Torsdag 21.00 Kjørermøte: Husk vaksinasjonskort, registreringsbevis og 
  kvittering for betalt påmeldingsavgift 
  NB Ekstra betaling ved for sen påmelding 
 
Fredag 10.00 Huskyløpet starter 
  Sprintløpene starter 
 14.00 Barneløp. Påmelding i kiosken senest 30 min før start 
  Sosialt samvær 
 
Lørdag 10.00 Huskyløpet starter 
  Sprintløpene starter 
 12.30 Rekruttløp 
  Påmelding innen fredag kveld med navn, alder og ekvipasje 
  Huskyspringer. Uformell 100 meter sprint med løs hund 
 19.30 Festmiddag, påmelding og betaling direkte til Grimsbu 
 21.00 Premieutdeling, loddsalg og sosialt samvær 
 
Velkommen på samling! 

FORELØPIG PROGRAM 

Boalternativer (må bestilles av hver enkelt) 
Grimsbu Turistsenter (www.grimsbu.no), bestilling på tlf. 62 49 35 29 
Grimsbu Turistsenter ligger langs RV 29, 30 km fra Alvdal i Østerdalen, og 40 
km fra Hjerkinn for dem som velger Gudbrandsdalen. Grimsbu Turistsenter har 
rundt 100 sengeplasser. Det er viktig at vi får fylt opp så mange senger som 
mulig, slik at dere som har en ledig seng eller to i hytta melder fra om dette til 
vertskapet på Grimsbu. Når alle hytter og rom er full, kan det settes opp sovesal 
og/eller lavvoer. Det finnes flere boalternativer i og rundt Grimsbu. Sjekk 
www.folldalsportalen.no for flere alternativer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retningslinjer for hundehold 
på NSHKs samlinger 

 
 
Nattlig støy 
Alle hunder skal legges i bil eller hundekasse 
mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Det finnes dog et 
unntak: Hunder som skal delta på Vintersamling-
ens løp kan luftes tidligere enn kl. 07.00, men vis 
hensyn! 
 
Avfall 
Hundemøkk, halm og lignende skal samles og 
kastes på anvist sted. Er du usikker på hvor 
avfallet skal kastes ta enten kontakt med 
sportskomiteen eller stedets eier. 
 
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. 
 
Husdyr/beitedyr 
På samlinger som blir avholdt 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 spesialutstillingen som arrangeres om våren, og 
på høstsamlingen. 
 
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. 

Fra 5-mila. Foto: Stig Torp. 
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Min 3 startende i hver klasse. I klasser med for få startende tilpasses dette i samråd med kjører etter kjørermøtet. 
 
Følgende klasser er ikke meritterende: 2 spann slede, 2 spann kickspark, 2 spann snørekjøring, 1 spann snørekjøring. 
 
Påmeldings- og betalingsfrist er 18. februar 2016, for rekruttløpet direkte torsdag og fredag på Grimsbu. 

Påmelding sendes til: 
Sportskomiteen v/Kenneth Monsen, e-post: kenneth@ulvhild.no, mobil 909 21 654. 
Betaling sendes til: Norsk Siberian Husky Klubb, kontonummer: 0530 2347060.  
NB! Oppgi kjørers navn, medlemsnummer, distanse og klasse både ved påmelding og betaling. 

Viktig informasjon 
 Løpsreglementet finnes på forumet og www.siberian-husky.net under Sportskomite-info. 
 Ved påmelding etter fristens utløp betales det kr. 100,-/150,- i tillegg. 
 Utenlandske deltakere betaler startkontingenten kontant i norske kroner til NSHK under kjøremøtet på Grimsbu. 
 Ta med kvittering, vaksinasjonspapirer og registreringspapirer på kjørermøtet. 
 Kun registrerte siberian huskyer får stille til start (gjelder ikke Rekruttløpet).  
 Alle kjørere skal følge kjørereglementet. Dette gjelder for alle løp på Vintersamlingen. 
 Husk obligatorisk utstyr til Huskyløpet (50 km) 
 Arrangøren forbeholder seg retten til å endre og/eller annullere distanser ved for få påmeldte eller grunnet andre forhold. 
 Alle deltakere under 16 år må ha skriftlig erklæring fra foresatte ved påmelding, er tilgjengelig på nettsiden. 
 Alle løpene på Vintersamlingen (ikke Rekruttløpene og snørekjøring) gjelder som trekkhundprøver i henhold til Norsk 

Kennel Klubs reglement for trekkhundprøver for polare raser. Spannopplysningsskjema kan lastes ned fra vår 
hjemmeside, og er kjørers eget ansvar. 

 Dispensasjon fra aldersbestemmelsene vil ikke bli innvilget da det her gjennomføres trekkhundprøve. 

Rekruttløpet 
Rekruttløpet er ikke en del av vårt offisielle arrangement og vi ønsker at det skal være åpent for alle raser og blandingshun-
der. Det vil ikke bli premiert utover deltakerpremier. For at det også skal være åpent for ungdom må foreldrene (gjelder 
under 16år) skrive under en erklæring hvor de står ansvarlig for ungdommens sikkerhet. Sportskomiteen mener det er for-
eldrene som best kjenner sine barns ferdigheter og begrensninger, men vil gripe inn dersom vi føler at noen stiller med et 
spann som hun/han ikke klarer å håndtere. 
 
Løypetekniske spørsmål rettes til: Ivar Hordnes (løypesjef), mobil 924 31 379 
Andre henvendelser stilles:  Kenneth Monsen, mobil: 909 21 654 

LØPSINFORMASJON 

Distanse 
Medlem/ 

ikke medlem 
Klasser Kommentarer 

Huskyløpet 50 km 400,-/600,- 
Åpen klasse 
8-spann 
6-spann 

Obligatorisk utstyr er listet opp i Løpsreglementet. 

Sprint 20 km 300,-/450,- 
8-spann 
6-spann 

 

NY: Nordisk 20 km 300,-/450,- 1-4-spann Egne regler for vekt i pulk etc jmf NHF 

Sprint 10 km 300,-/450,- 

6-spann 
4-spann 
2-spann slede 
2-spann kickspark* 
2-spann snørekjøring 
1-spann snørekjøring 

Minimumsalder for deltagelse er 16 år i seniorløp. 
*Må ha bremsematte (kan evt få hjelp til å ordne 
det på samlingen). 

Sprint 10 km 
Junior 

200,-/300,- 
4-spann 
2-spann snørekjøring 
1-spann snørekjøring 

Juniorklasse er 14 -16 år. Minimumsalder for å 
delta i snørekjøring er 12 år. 

Sprint 10 km 
Rekrutt senior 

Slede eller snøre-
kjøring over 16 år 

 
Rekrutt junior 
Slede 14-16 år 

 
Rekrutt junior 

Snørekjøring 12-16 år 

150,-/250,- 

 
Max. 6 hunder 
Valgfri ekvipasje 
 
 
Max. 4 hunder 
Valgfri ekvipasje 
 
Max. 2 hunder 
Valgfri ekvipasje 

Kun lørdag. 
Se Viktig informasjon under. 
Ved påmelding til rekruttløpet angis alder og ekvi-
pasje og vaksinasjonskort fremvises. Her stilles 
ikke andre krav til hundene enn at de er vaksinert.. 
 
Rekruttløpet er ikke meritterende. 
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TEKST: TROND LERENG. FOTO: ANITA ENGEBAKKEN. 

Klubbens fungerende leder, Lina Stab-
betorp, ønsket alle velkommen, og 
overlot så ordet til undertegnede som 
møteleder. Jeg innledet med å si noen 
ord på vegne av klubben. Blant annet 
la jeg vekt på at målet med en dom-
merkonferanse er å skape en mest mu-
lig ensartet bedømming av rasen, og 
hensikten er at vi som raseforvalter i 
Norge ønsker å formidle til dommerne 
via vår foredragsholder hvordan vi 
mener at rasestandarden skal tolkes. 
Sagt med andre ord; hvordan vil 
NSHK at dommerne skal dømme, hva 
vi vil at dommerne skal vektlegge når 
de dømmer. Vi kan ikke forvente at 
dommerne skal dømme slik vi ønsker 
hvis rasehundklubben aldri formidler 
ha vi vil at de skal legge vekt på. 

Videre brukte jeg et eksempel på døm-
ming av jakthunder hvor dommerne 
har i tankene hvordan disse hundene 
skal være bygd for å utføre sin oppga-
ve som jakthund på en best mulig må-
te i skog og fjell. Og det er ingen prin-
sipiell forskjell på dømming av en jakt-
hund, og en siberian husky. Da skal 
også dommerne ha i tankene hvordan 
denne hunden skal være bygd for å 
utføre sin opprinnelige oppgave. Jeg 
refererte så fra standarden hvor det 
står følgende: «Utføre sin opprinnelige 
funksjon i selen med å trekke en lett 
last i moderat tempo over store av-
stander». Jeg presiserte at siberian hus-
ky er en sledehund! 
 
Jeg tok opp at vi i NSHK ser for 
mange eksempler på hunder som når 

opp på utstilling uten å være bygd på 
en slik måte at de vil være i stand til å 
utføre sin opprinnelige oppgave som 
sledehund. Og så har vi den andre yt-
terligheten med de ekstremt avlede 
sprintracinghundene som fullstendig 
har mistet både rasepreg og de polare 
egenskapene. Styret i NSHK mener at 
begge deler er like feil i henhold til 
rasestandarden. 
 
NSHK står for den moderate arbeids-
typen slik klubben alltid har gjort siden 
den ble stiftet i 1972. 
 
Deretter refererte jeg kort i fra Norsk 
Kennel Klubs raseforvaltingsdoku-
ment som er vedtatt av NKKs Hoved-
styret i 2013 hvor det blant annet står: 
«Formålet er at avl skal skje i ønsket 
retning innenfor de rammer som er 
gitt i den til enhver tid gjeldende rase-
standard, med fokus på helse, atferd, 
bruksegenskaper og funksjonalitet». 
 
Så ble Annica Uppstrøm og Karsten 
Grønås presentert. Annica Uppstrøm 
innledet med å lese en fin beretning 

Den 28. november 2015 arrangerte Norsk Siberian Husky Klubb dommer-
konferanse på Garder kurs- og Konferansesenter. Det er 20 år siden forri-
ge gang klubben arrangerte dommerkonferanse, så mange har etterlyst en 
slik konferanse. En dommerkonferanse er et viktig bidrag i det kynologis-
ke arbeidet for rasen. Vi samlet 16 dommere og en elev, samt mange fra 
klubbens styre, og mange hundeiere som stilte opp med sine hunder slik 
at dommerne hadde et godt utvalg av hunder å bedømme. 

Referat fra 
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Til venstre: Karsten Grønås. Øverst fra venstre: 1) Annica Uppström leser om Leonard Seppala og sledehundsporten i Alaska. 2) Dom-
merne var samlet ute for å bedømme hunder. 3) Feil stopp. 4) Konferanserommet ble fullt. 5) Klubbens medlemmer stilte med hunder. 6) 
Rasens opprinnelige funksjon. Foto: Anita H. Engebakken. 

om Leonard Seppala og sledehund-
sportens start i Alaska. Hun har sam-
men med sin mann, Nisse Uppstrøm, 
avlet og kjørt med polarhunder i over 
30 år, både samojed og siberian husky. 
Hun er utdannet eksteriørdommer for 
polarhundrasene, og har dømt på spe-
sialutstillinger i mange land. Hun har 
også vært involvert i de tre siste dom-
merkonferanse i Sverige. 
 
Karsten Grønås, som er sledehund-
sportens «Grand Old Man», var vår 
foredragsholder. Han har hatt rasen 
siden 1965, og er utdannet eksteriør-
dommer for polarhundrasene. Han har 
dømt på spesialutstillinger i mange 
europeiske land, og dømte på Crufts i 
2014. Karsten er også mye brukt som 
foredragsholder rundt omkring i Euro-
pa både når det gjelder funksjonell 
anatomi og langdistansekjøring med 
siberian husky. Han har kjørt løp siden 
1971, og har en hel rekke topplasse-
ringer innenfor for både sprint og 
langdistanse. Blant annet en 3. plass på 
Femunden 600. Han er den mest 
fremtredende og suksessfulle oppdret-
ter av siberian husky. 
 
Etter Annicas flotte fortelling overtok 
Karsten med sitt interessante og kunn-
skapsrike foredrag om rasen. 
 

Historikk 
Karsten la vekt på historikken for å 
underbygge rasens opprinnelse og 
bruksområdet. Hundetypen utviklet 
seg i nord-østre Sibir av Chukchi og 
Koryaks befolkningen i løpet av flere 
hundre år, og er en av de rasene som 
står nærmest ulven. 
 
Vi fikk gleden av å se mange bilder 
som dokumenterte hvordan hundene 
så ut i starten. Bildene viste en god 
variasjon som det er innenfor 
«naturrasene» både i type og farger. 
Som flere av dommerne bemerket var 
ikke hundene små, de hadde ikke korte 
bein, og de hadde heller ikke små ører. 
De fremstod derimot som godt bygde, 
atletiske hunder med god polar pels 
egnet for et liv i polare strøk. 
 
Vi fikk se en illustrerende film fra de 
første løpene, som også dokumenterte 
variasjon i type og størrelser. Samt bil-
der av de siste importene som ble tatt 
inn fra Sibir til New England i 1929, 
Kreevanka og Tserko. Vi fikk se spann-
bilder fra New England fra omkring 
tiårskiftet 1930. Den berømte nord-
mannen Leonard Seppala brakte disse 
hundene til New England og det var de 
som i hovedsak dannet rasen siberian 
husky. Bildene viste atletiske flotte hun-
der som var både raske og utholdende. 

Karsten viste også bilder fra vinner-
klassen på årets spesialutstilling i regi 
av Siberian Husky Club of Amerika 
som bestod av fire små lavbente tisper 
med bredstilte baklemmer og tønne-
formede brystkasser, og han stilte 
spørsmål ved om utstillinger har vært 
til rasens gode. 
 
Viser ellers til rasekompendiet som i 
sin helhet er vedlagt bladet. 
 
Standarden 
Karsten tok naturligvis for seg standar-
den, og refererte også til at rasen skal 
«utføre sin opprinnelige funksjon i 
selen med å trekke en lett last i mode-
rat tempo over store avstander». Det 
ble en diskusjon rundt begrepet mode-
rat tempo. Hva betyr det egentlig? Hva 
er moderat? Begrepet moderat har vel 
kanskje en litt negativ betydning etter 
vår oppfatning. Vi vet jo at et godt 
trent siberian spann faktisk kan løpe 
temmelig fort. En bedre oversettelse 
hadde nok vært og byttet ut moderat 
tempo med relativt raskt tempo. Han 
nevnte også forandringer i redigeringer 
av standarden som er gjort, f. eks. i 
1941 ble det innført diskvalifikasjon på 
vekt over 27,2 kg for hanner og 22,7 
kg for tisper. Denne diskvalifikasjons-
grenser ble under revidering i 1963 
overført fra å gjelde vekt til høyde. 

Foto over og under: Stine Oppegaard. 
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Fra arbeid til show 
På 50–tallet sluttet innehaveren av 
Monadnockkennelen, Lorna Taylor 
Demidoff, med løpskjøring og begynte 
å avle først og fremst med tanke på 
utseende og utstilling. Vi fikk se bilder 
av stamhunden innenfor utstillingslin-
jene, Monadnocks Pando, og som flere 
bemerket så den ikke ut som en sibe-
rian husky, men mer som en alaskan 
malamute. Pando ble svært mye brukt i 
avl, og på en spesialutstilling i 1966 
hvor det stilte 103 hunder var 100 av 
hundene avkom etter Pando. Resulta-
tet ble at naturrasen siberian husky 
endret seg sterkt på grunn av utstilling. 
Og dagens situasjon er dessverre slik 
at globalt sett så består rasen anslagsvis 
av over 90 % av avl med utstilling som 
fokus. 
 
Deretter gikk foredragsholder mer 
detaljert inn på rasens type, proporsjo-
ner, bygning, bevegelser, pels osv. som 
er viktige for sledehunden siberian 
husky. 
 
Jeg gjengir bare også her kort, og viser 
til rasekompendiet. 
 
Type - proporsjoner - bevegelser - 
hodet 
Hva menes med «type» hund? Type = 
helhetsinntrykket og hodet. Det vil si: 
«Summen av punktene som gjør at 
hunden ser ut som sin egen rase og 
ingen andre». 
 
Foredragsholder fikk spørsmål fra sa-
len om hvilken betydning hodet har. 
Karsten svarte at hodet er viktig for å 
vise hvilke rase det er. Det finnes ek-
sempler på godt bygde alaska huskyer 
med god polar pels som til forveksling 
kan ligne på en siberian, men de mang-

ler det rasetypiske siberianhodet. Der-
for er hodet viktig for å få frem det 
rasetypiske. På spørsmål svarte også 
Karsten at det ikke er så stor forskjell 
på tispe og hannhund når det gjelder 
hodet, men det er viktig at hodet står i 
forhold til kroppen. Foredragsholder 
påpekte også hvordan enkelte domme-
res feiltolkning av standarden kan føre 
galt avsted. 
 
For eksempel står det i standarden om 
stopp: «skal være godt markert». Det 
har ført til ekstreme stopp på enkelte 
hunder, noe som er helt feil for en 
naturrase som siberian husky. 
 
Hodet 
Middels stort, og skal stå i forhold til 
kroppen. Svakt velvet skalletak, grad-
vis avsmalnende fra det bredeste punkt 
til øynene. Snuteparti: Middels langt, 
middels bred, verken for spist eller for 
butt. Rett neserygg. Øyne: Mandelfor-
mede, litt skråstilte og moderat av-
stand fra hverandre. Ører: Middels 
store, trekantede, tettstilte og høyt an-
satte på hodet. 
 
Feil ifølge standarden: - Grovt eller 
tungt hode - For fint hode - Utilstrek-
kelig markert stopp - Snuteparti for 
snipete eller for tungt - Snuteparti for 
kort eller for langt - Øyne for skråstilte 
- Øyne for tett plassert - Ører for 
store, for bredt ansatte, ikke stramt 
stående. 
 
Helhetsinntrykk 
Middels stor arbeidshund, rask og lett 
på foten, ledige og elegante bevegelser. 
Moderat kompakt kropp, tett pels, 
opprettstående ører, buskete hale 
kroppsproporsjoner og form viser 
balanse mellom kraft, hurtighet og 

utholdenhet. Benlengden lengre enn 
brystdybde, Kroppslengden litt lengre 
enn mankehøyde. 
 
Siberian husky skal være en atletisk 
hund. Den skal ikke være verken tung 
eller grov, men heller ikke for spinkel 
og «sprintpreget». (foredragsholder 
nevnte her at det er gjort en noe feilak-
tig oversettelse til norsk «racing-
preget», i originalen står det «…nor is 
he so light and fragile as to suggest a 
sprint racing animal»). NB. Siberian 
husky har blitt importert til Alaska 
med løp ( = racing) over ca. 600 km. 
som formål.  
 
«Kroppsproporsjoner og form viser 
den vesentlige balansen mellom kraft, 
hurtighet og utholdenhet.» 
 
Pels 
Foredragsholder refererte til rasestan-
darden hvor det står følgende: «Rett og 
temmelig tilliggende dekkhår, aldri 
hard eller utstående fra kroppen». Her 
kom det et innspill fra en dommer i 
salen, som mente at «aldri hard eller 
utstående fra kroppen» også må gjelde 
i utstillingsringen hvor man ofte ser 
showtypen med nettopp utstående og 
fønet pels. Han fikk full støtte fra Kar-
sten og andre dommere at det er viktig 
at pelsen er tilliggende for å beskytte 
hunden mot vær og vind, og at mange 
av showtypen dermed ikke har korrekt 
pels. Karsten refererte også til et 
showspann hadde måtte bryte Finn-
marksløpet fordi hundene ble våte og 
kalde på grunn av regnvær. De hadde 
altså ikke korrekt, tilliggende pels. 
 
Størrelse og vekt 
Mankehøyde: Hannhund 53-60 cm. 
Tispe 51-56 cm. Vekt: Hannhund 20-
27 kg. Tispe 16-23 kg. Vekten skal 
være i proporsjon til mankehøyden. 
Målene representer maks-og mini-
mumshøyde og vekt, hvor verken den 
ene eller andre ytterlighet skal foret-
rekkes. Ethvert inntrykk av for grov 
benstamme, for stor vekt, bundne eller 
tunge bevegelser er uønsket. 
 
Diskvalifisering; tispe over 56 cm. 
Hannhunden over 60 cm. Ingen av de 
øvrige tre sledehundrasene har en dis-
kvalifiserende høyde, så hvorfor har 
siberian husky det? 
 
”Frambeinas lengde fra albuen til bak-
ken skal være en aning lengre enn fra 
albuen til manken”. 
 
Punktene som er «karakteristisk» for 
avl med funksjon som fokus og som 
bør forbedres: Over maksimumshøy-
de, for kort pels, flate poter, steile og 

1955 Utvikling Show vs Work. Foto: Stine Oppegaard. 
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framskutte fronter, bratt kryss, uty-
piske hoder, for lange ben versus 
brystdybde (sprint preget), kan være 
sky for folk. Hundene bør vises bedre 
fram i utstillingsringen. 
 
Punktene som er «karakteristisk» for 
avl med utstilling som fokus og som 
bør forbedres: Kort overarm/korte 
ben, tønneformet brystkasse og/eller 
for dypt bryst, for bred foran og bak, 
grov benstamme, flatt kryss. Propor-
sjoner; bør ha lengre ben i forhold til 
brystkassen (albue oppe på brystet 
forhindrer frie bevegelser i selen), un-
der minimumshøyde, utstående pels. 
Lite diversitet i farge og utseende (grå-
hvit, rød-hvit, svart-hvit). Tempera-
ment mot andre hunder. 
 
Viser som tidligere sagt til en mer de-
taljert beskrivelse i det vedlagte rase-
kompendiet. 
 
Som avslutning gjentok foredragshol-
der spørsmålet: Har utstillingsporten 
vært til nytte for rasen? 
 
Praktisk dømming 
Etter foredrag var det fremvisning/
dømming av en rekke hunder. Både 
hannhunder og tisper av litt forskjelli-
ge typer og fargevarianter. Alle hunde-
ne som var plukket ut av var god type 
med gode, effektive bevegelser, og 
gode proporsjoner. Hensikten med 
dette er at klubben skal kunne presen-
tere gode, rasetypiske hunder, og at 
dommerne skal kunne diskutere hun-
dene seg i mellom. 
 
Hunden som fikk CK av alle dommer-
ne var tispen som hadde blitt BIM på 
ekstraspesialutstilling i forbindelse med 
European Dog Show på Lillestrøm. 
 
Annet 
Dommerne ønsket at vi som raseklubb 
må ta opp følgende med Norsk Kennel 
Klub for å få gjennomført endringer: 
 
Dommerne ønsket at det ble tatt inn i 
rasestandarden som er utgitt av Norsk 
Kennel Klub, et avsnitt om rasens his-
torikk m.m. Videre kommenterte flere 
at punktet i rasestandarden hvor det 

står : «Trimming av værhår og hår mel-
lom tærne er tillatt», må endres. Dette 
fordi værhår er å betrakte som et san-
seorgan og skal ikke klippes. 
 
Det står i rasestandarden at alle farger 
er tillatt, men den amerikanske siberian 
husky klubben har gått ut med et skriv 
om at fargen Blue Merle ikke anses å 
være renraset avl. NSHK må ta kon-
takt med NKK for å få dette inn i ra-
sestandarden. 
 
Det ble også bemerket at det i utgangs-
punktet ikke er tillatt å fjerne sporer på 
beina, noe som er tillatt i henhold til 
rasestandarden. Dette må vi ta opp 
med NKK da det ikke lenger er tillatt. 
 
Videre ble det også foreslått et ønske 
om en endring i teksten i NKKs rase-
forvaltningsvedtak, punktet «Formål» 
hvor det står: «NKK skal bidra til ut-
vikling av den enkelte hunderase osv.» 
Dette ble forslått endret til: «NKK 
skal bidra til å bevare rasenes eksteriør 
og bruksegenskaper osv». 
 
Vis arbeidshunder! 
Nå har klubben gjennomført en meget 
vellykket dommerkonferanse hvor vi 
har formidlet til dommerne hvordan vi 
vil at de skal dømme vår rase. Og som 
en av dommerne sa; «som vi hørte 
innledningsvis, hvordan skal hunden 
se ut for å trekke en slede», og en an-
nen dommer sa; «jeg spør fordi jeg 
gjerne vil gjøre som dere sier». Da har 
vi faktisk nådd målet vårt, vi har fått 
frem budskapet, og hensikten er opp-
nådd. Men derfor er det nå viktig at vi 
som hundeeiere følger opp og viser 
frem godt bygde, atletiske arbeidshun-
der med gode, jordvinnende bevegel-
ser, gode vinkler, og god, tilliggende 
polar pels. Hvis vi ikke stiller ut ar-
beidshunder etter at mange dommere 
nå har blitt forklart av oss som rase-
forvalter hva de skal vektlegge i ringen, 
så vil de ikke gis anledning til å prakti-
sere hva vi har formidlet. 
 
Oppfordrer også alle medlemmene til 
å studere rasekompendiet nøye. Her er 
det mye velfundert kunnskap. Les og 
lær! 

Takk til dere alle! 
Tilslutt vil jeg på vegne av klubben 
rette en stor takk til Karsten Grønås, 
Eveline Koch og Stine Oppegaard for 
det flotte arbeidet dere har lagt ned i 
det meget gode rasekompendiet som 
klubben har fått laget, basert på det 
svenske kompendiet som er godkjent 
av SKK. Jeg vet at dere har brukt 
svært mye tid på å få dette i havn. Det 
ble meget godt mottatt av dommerne 
og oss andre som hadde gleden av å 
være til stedet på dommerkonferansen. 
Og selvsagt en ekstra stor takk til Kar-
sten for et interessant og lærerikt fore-
drag, og Eveline for tilretteleggingen. 
 
Jeg vil også rette en stor takk til Anni-
ca Uppstrøm for en glimrende innled-
ning som bidro til å sette en fin ramme 
rundt arrangementet, og med mange 
gode innspill underveis og etterpå. 
 
Og en stor takk til Tone Beate Hansen 
for jobben med å skaffe nok hunder til 
å vise for dommerne, og også en stor 
takk til alle hundeierne som velvillig 
stilte opp med hundene sine.  
 
Og ikke minst en stor takk til alle dom-
merne som brukte av sin fritid for at vi 
skulle få presentere vår rase på denne 
måten, og takk for alle gode innspill 
under foredraget, og hyggelige og 
konstruktive tilbakemeldinger etterpå. 
 
Det er 20 år siden sist – det blir ikke 
20 år til neste gang – neste dommer-
konferanse er allerede under planleg-
ging! ■ 

DELTAGERE 
Per Kristian Andersen 
Arild Berget 
Ralf D. Campbell 
Frank Christiansen 
Karsten Grønås 
Eli-Marie Klepp 
Elin Normannseth 
Per-Harald Nymark 
Sølvi Schjelderup 
Nina Skjelbred 

 
Christina Bjerstedt Ohlsson (Sverige) 
Petra Högberg (Sverige) 
Maija Mäkinen (Finland) 
Mari Pajaskoski (Finland) 
Tuula Pratt (Finland) 
Annica Uppström (Sverige) 
Marianne Lund (elev) 

Klubbens nye rasekompendium, basert på 
det svenske, tilpasset til norsk av Karsten 
Grønås og Eveline Koch og redigering ved 
Stine Oppegaard. Ekstra kompendier kan 
kjøpes av medlemmer for kr 200. 



12 

HUSKYBLADET 4/2015 

TEKST: KRISTIN RANEM RØNSDAL. 

Endelig snø tenkte og håpet både 
hundene og vi da vi kjørt opp og 
inn til Syningen fredag 4. desember. 
Noe snø møtte oss da vi kom frem, 
men ikke mye. Johnny var allerede 
ute med hundene og slede, så det 
var nok. Noen ganger er det ålreit, 
andre ganger er det ikke ålreit. 
 
Samlingen på Syningen 2015 var begge 
deler, rent værmessig, men raskt opp-
summert ble det en KJEMPEFIN helg 
for både to og firbeinte. Ja altså, for vi 

som var der, ble vi enig om. I motset-
ning til i fjor var det god plass i alle 
rom, toaletter og dusjer. 
 
Vi som ble godt kjent med hverandre 
denne helgen var: Tim, Mariska og 
Live Kroetze, Johnny Blingsdalen, 
Anka - Anne-Katrine Kroken, Jean-
Pierre Bussio, Heidi Myrtveit, Johan-
ne, Olav og undertegnede, Kristin 
Rønsdal. Tusen takk for en flott helg - 
neste år håper vi flere blir med. 
 
Ute i løypene regjerte vi og det ble 

faktisk noen mil denne helgen. 
 
Målet om å komme på snø med slede 
ble nådd - flere av oss fikk fire sledetu-
rer gjennom helgen. Åh, det var deilig. 
 
Været var mildt sagt varierende, fra 
plussgrader vått og grått, til noen få 
minusgrader og sol. 
 
I tillegg til flere fine sledeturer ble vi 
en sammensveiset gjeng og hadde det 
veldig hyggelig inne i storhytta. 
 

Johnny Blingsdalen inspiserer hundene. 
Foto: Kristin Ranem Rønsdal. 

Vi venter på tur. Foto: Kristin Ranem Rønsdal. Anne-Katrine Kroken ute med spannet. 
Foto: Tim Kroeze. 

Foto: Anne-Katrine Kroken. 
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Felles frokost, lunsj og middag gjen-
nom helgen var veldig bra - god stem-
ning rundt bordet. 
 
Lørdag var guffent med regn i luften 
så det ble litt innetid med kortspill -vi 
spilte Amerikaner, med Anka som 
"lærer". Live spilte piano for oss, og vi 
spiste mandariner og sjokolade og nøt-
ter og...... mye godt. Først ut på kvel-
den ble det igjen vær til sledetur. 
 
Johnny, Anka og undertegnede la i vei 
med hvert vårt spann - i et relativt fuk-

tig slush-spor, men det ble nå en tur. 
 
Søndag morgen - fantastisk å våkne 
opp til snø på bilene, litt blå himmel og 
temperatur på riktig side av 0. Vi ven-
tet litt på at Per Øivind skulle komme å 
kjøre opp sledesporet, vi gledet oss til å 
komme av gårde. Mariska og Olav var 
først ut, Olav skitur uten hund og Ma-
riska snørekjørte. Vi ble utålmodige vi 
andre - og da Jean-Pierre og Heidi dro 
avgårde med hvert sitt spann i sledes-
poret fikk vi farten opp. Johnny og 
Anka dro først med sine store spann 

på hhv 8 og 7 hunder. Deretter kjørte 
Johanne (Rønsdal) ut med slede og tre 
hunder og sist ut fra Syningen kom 
undertegnede som snørekjørte med en 
hund. For en tur det ble, litt vind, men 
klarvær og til tider med sol i ansiktet. 
Det ble et par mil på den turen også - 
godt kjørt Johanne! 
 
Neste år folkens - håper jeg vi blir no-
en fler - kjenner at jeg allerede gleder 
meg. ■ 

Anne-Katrine Kroken og Olav Rønsdal. 
Foto: Kristin Ranem Rønsdal. 

Johnny Blingsdalen, med Tyr i front, som 
fant sporet. Foto: Anne-Katrine Kroken. 

Samlingens yngste, Live, snart 4 år. Foto: 
Anne-Katrine Kroken. 

Rønsdal-gjengen. Foto: Johanne Ranem 
Rønsdal.  

Oscar. Foto: Johanne Ranem Rønsdal. Mariska og Tim Kroeze. Foto: Kristin 
Ranem Rønsdal. 

Johanne Ranem Rønsdal med 3-spann, 
mor Kristin på ski bak. Foto: Anne-Katrine 
Kroken. 

Rønsdal-gjengen. Foto: Johanne Ranem 
Rønsdal.  

Jean Pierre Bussio og Johnny Blingsdalen. 
Foto: Kristin Ranem Rønsdal. 
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Hakadal sledehundklubb arrangerte den 10. oktober bar-
marksløp på Sessvollmoen. Seks deltagere med siberian 
husky deltok. 

TEKST OG FOTO: TONE BEATE HANSEN. 
Sessvollmoen er et militært øvingsområde. Løypa er teknisk 
krevende og morsom - du kjører så fort du tør og doningen 
tåler. En får utfordret retningssansen i de utallige kryssene, og 
får testa om vogna tåler en støyt. Dype vanndammer, 90-
graders svinger og tanksløype- dette er noe annet en flate grus-
veier! 
 
Løpet er et treningsløp med det sosiale i fokus. ■ 

HUSKYBLADET 4/2015 

14 

N TCH Snørokks Libby Riddles. Foto: Tone Beate Hansen. 
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Petter Ringerike med 8-spann. 

Cecilie Husebø Isaksen med Ceti og Gill. Irri etter barmarksløp. 

Veslemøy Jarmann debuterer på løp med 8-spann. 

«Barmarksløp er moro for hund og eier!», 
mener Lyra. 

BARMARKSLØP, SESSVOLLMOEN 
 
Plass Navn Tid  
Sykkel 2-spann, 5 km*  
1/1 Cecilie Husebø-Isaksen 38 min 
*kjørte 10 km 
Kickbike 3-spann, 10 km 
1/1 Johanne Sundby .......... 34 min 
Vogn 6-spann, 10 km 
1/2 Terje Dietrichson ......... 33 min 
Vogn 8-spann, 5 km 
1/5 Svein Dufseth .............. 19 min 
1/5 Runar G. Simonsen ...... 19 min 
Vogn 8-spann, 10 km 
3/6 Veslemøy Jarmann ...... 32 min 
4/6 Petter Ringerike .......... 34 min 

Terje Dietrichson kjører med egne og Johanne Sundbys hunder. 

Terje Dietrichson med 6-spann. 

Johanne Sundby deltar med 3-spann på Kickbike. 
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GENER OG ARV 
 
Gener er informasjon 
I hver eneste celle i kroppen ligger det 
en kopi av kroppens byggeanvisning. 
 
I 1866 publiserte munken Gregor 
Mendel sine teorier om hvordan orga-
nismer arver egenskaper fra foreldre-
ne. Teoriene hadde han utviklet gjen-
nom avl av planter, men prinsippene 
er de samme for dyr. Den vanlige opp-
fatningen før Mendels teori, var at 
avkommet arvet karaktertrekk som var 
en blanding av begge foreldrene. 
 
Mendel endret dette synet da han bevis-
te at karaktertrekk kan dukke opp i et-
terfølgende generasjoner uten å være 
utblandet eller endret. For eksempel når 
planter med lilla blomster ble krysset 
med planter som hadde hvite blomster, 
ble avkommets blomster enten lilla eller 
hvite, og ikke en blanding av de to far-
gene. Mendel oppdaget også at når en 
erteplante som alltid hadde grønne er-
ter, ble krysset med en erteplante som 
alltid hadde gule erter, ville første gene-
rasjon avkom alltid lage gule erter. Men 
neste generasjon ville få en fordeling på 
3/1 med gule/grønne erter. 
 
Fra dette arbeidet konkluderte han at 
arven av en egenskap ble bestemt av 
"noe" som føres videre uten å endres. 
Og at hvert individ arver et "noe" fra 
hver forelder. Og at en spesiell egen-
skap kan hoppe over en generasjon, 
men dukke opp igjen i den neste. 
 
I dag kan vi ved hjelp av mikroskoper 
se hvordan celler deler seg, og analyse-
re kjemiske substanser på mikronivå. 
Vi vet derfor at Mendel hadde rett, og 
at hans "noe", er gener. Gener er byg-
get opp av DNA (deoxyribonucleic 
acid) og finnes i cellene. 

(Et genom er den totale samlingen av gener i 
et individ.) 
 
Vi vet nå at et avkom arver to kopier 
av et gen for en spesiell egenskap, en 
fra hver forelder. Disse kalles alleler. 
Hvis de to allelene i et individ er iden-
tiske, sier vi at individet er homozy-
gous for denne egenskapen. Hvis de to 
allelene er forskjellige, sier vi at indivi-
det er heterozygous for egenskapen. 
Hvis vi bruker Mendels erter som ek-
sempel, så vil en erteplante med 2 alle-
ler for grønne erter være homozygous 
for ertefarge, mens en erteplante med 
1 allele for grønne, og 1 allele for gule, 
være heterozygous.  
 
Hvordan erteplantenes GULE og 
GRØNNE alleler arves gjennom ge-
nerasjonene, gir et godt bilde av hvor-
dan egenskaper føres videre hos leven-
de organismer:  
Hvis foreldrene har like alleler, men 

for hver sin farge, vil deres avkom (f1) 
få en allele fra hver av dem. Avkom-
met har da en grønn og en gul allele, 
men fargen er allikevel gul. Dette er 
fordi en farge er dominant over den 
andre, og hos erteplanten er GUL den 
dominante allelen. Dermed vil alle 
planter som har en GUL allele produ-
sere gule erter, selv om den andre alle-
len er GRØNN. Allelen som ikke er 
dominant, kalles recessiv. En recessiv 
allele vil bare kunne observeres på in-
dividet hvis det ikke er en dominant 
allele tilstede. Så de eneste som produ-

serer grønne erter i vårt eksempel, er 
de som har gene oppsettet "XX" (to 
grønne alleler). Det genetiske oppset-
tet av alleler, kalles genotype. Måten 
genotypen vises på (individets fremto-
ning), kalles phenotype. 
 
Måten genet arves til et enkelt avkom 
på, er tilfeldig. Når et nytt individ skal 
skapes av et befruktet egg, reduseres 
det genetiske materialet fra hver forel-
der til halvparten fordi kun én av hver 
forelders alleler føres videre til avkom-
met. Prosessen som foregår med celle-
ne når de konstruerer et nytt individ, 
kalles meiose. Her arves genene ved at 
hver celle tildeles en allele fra hver 
forelder. Genene for en egenskap lag-
res i de forskjellige kromosomene (se 
mer om kromosomene nedenfor, un-
der "arv av kjønn"). Posisjonen 
(lokasjon) et gen har i kromosomet, 
kalles locus. 
 
Under meioseprosessen blir altså det 
genetiske materialet redusert til halv-
parten. En celle som inneholder komp-
lette kromosomer (to par) kalles di-
ploid, men under meiosen inneholder 
cellene (egg og sperma) kun halvparten 
av kromosomene, og kalles haploid. 
 
Hvordan genene arves er en viktig fak-
tor hvis vi skal kalkulere sannsynlighe-
ten av å få valper med spesielle egen-
skaper, for eksempel valper med en 
spesiell farge på pelsen. Å kalkulere 
den matematiske sannsynligheten for at 
avkommet skal arve en definert egen-
skap, kan gjøres med Punetts firkant. 
Denne metoden er oppkalt etter Regi-
nald Punett, og er en tabell hvor geno-

typen fra faren noteres på toppen, og 
genomet fra moren noteres på venstre 
side (disse kan godt byttes om). 
 
Hvis vi skal bruke eksempelet med 
gule og grønne erter (som gjerne kan 
overføres til gule og grønne hunder), 
kan Punetts firkant skrives slik:  

HUNDENS GENETIKK 
Innhold 
 
Gener og arv 
Genetiske mutasjoner 
Arv av kjønn 
Unntak fra arv 
Genetiske sykdommer 
Evolusjon 
Naturlig og kunstig seleksjon 
Genflyten 
Innavl, linjeavl, utavl 
Gentesting 

 X (fars første 
allele) 

X (fars andre 
allele) 

O (mors første 
allele)   

O (mors andre 
allele)   

TEKST OG FOTO/ILLUSTRASJONER: JOHN W HENRIKSEN 
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Ved å fylle inn allelene fra mor og far i 
korresponderende ruter, får vi dette 
resultatet: 

Som det går frem av eksempelet, vil 
alle avkom fra foreldre med XX pa-
ret med OO få alleler som er OX 
(heterozygous). Og siden de gule alle-
lene er dominante, blir alle ha en gul 
phenotype, og få gule erter. 

Men hvis begge foreldrene har hetero-
zygous genotype som i skjemaet un-
der, skjer det spennende ting. Her kan 
vi lese at det er 75 % sjanse for at av-
kommet blir gule (OO eller OX), og 
det er 25 % sjanse for at avkommet 
blir grønne (XX). 
 
Farger på hundens pels, for eksempel 
sorte eller brune Labradorer, virker på 
samme måte. Hos Labradoren er for-
øvrig allelen for sort pels dominerende 
i genet for pelsfarge. 
 
Selv om det kanskje ikke er så viktig 
hvilken farge hunden har, vil kunnska-
pen om sannsynlighetene for arv være 
viktig hvis hunden bærer skadelige 
gener som gir koder for unormale 
egenskaper. Noen sykdommer og 
svakheter bæres av recessive gener, slik 
at hunden kan ha genet uten å vise 
symptomer. Men når hunden pares 
med en annen hund som også har ge-
net, vil avkommet ha 25 % sjanse for å 
fødes med sykdommen. Det er da også 
bare 25 % sjanse for at valpen ikke 
bærer genet videre. 
 
Genetiske mutasjoner 
Selv om avkommet i utgangspunktet 
arver egenskapene fra foreldrene, fore-
kommer det også at det genetiske ma-
terialet blir forandret, og helt nye ge-
ner oppstår spontant. Dette kalles mu-
tasjon. 
 
Genene lagres i cellene som rekker av 

DNA i en spiral: 

DNA består av 4 basestoffer, adenin, 
guanin, thymin, og cytosin, som ligger 
i forskjellige kombinasjoner på rekke i 
spiralen. Denne lange rekken av 4 vari-
abler utgjør en lang kode som er unik 
for hvert individ og inneholder infor-
masjonen som brukes i konstruksjo-
nen av cellene i kroppen. 
 
Under celledelingen, vil de to DNA-
spiralene vri seg ut av seg selv og ko-
pieres, som tegningen nedenfor viser.  
Under replikasjonen vil de fire base-

stoffene gå sammen og danne nye rek-
ker med DNA. Adenin går alltid sam-
men med thymin, og cytosin går alltid 
sammen med guanin. 
 
Noen ganger kan sammenslåingen gå 
galt, og en mutasjon vil oppstå. Dette 
forekommer sjelden.  
 
Mutasjonstypene som kan forekomme 
under replikasjon av DNA er;  
 
Sletting: Hvis en av basene mangler, vil 
resten av DNA-spiralen som kommer 
etter bli feilkombinert. Dette kan med-
føre at et protein ikke kan konstrueres. 
Tillegg: På samme måte som ved slet-
ting, vil en ekstra base som legges til 
endre den genetiske sekvensen for res-
ten av spiralen som kommer etter.  
Invertering: Når en seksjon av sekven-
sen reverseres, slik at basene legges i feil 
rekkefølge. 
Erstatning: Hvis en av basene erstattes 
av en annen, kan dette påvirke typen av 
aminosyre som skulle produseres med 
DNA-sekvensen. Hvis dette er en es-
sensiell aminosyre, kan resultatet være 
alvorlig.  
 
Individet som får muterte gener kan få 
unormale eller skadelige karakteristik-
ker. Noen mutasjoner kan også være så 
alvorlige at dyret dør før fødselen. No-
en tilfeller kan vise seg å verken være 
skadelige eller til fordel for dyret, og 

dette er resultatet i de fleste tilfellene 
som oppstår. Det er bare de seksjone-
ne av DNA som gir koden for bygging 
av kroppen som kan påvirke individets 
helse. Av og til oppstår en mutasjon 
som er fordelaktig for individet (dvs. 
gjør det bedre i stand til å overleve), og 
dette er grunnlaget for evolusjon. 
 
Kopieringen av DNA er svært effektiv, 
og mutasjoner oppstår meget sjelden. 
Noen ganger kan mutasjonen også 
repareres av kroppen. Mutasjon kan 
også oppstå på grunn av ytre påvirk-
ninger, som f.eks. kjemikalier, stråling, 
medisiner, og virus. Noen medikamen-
ter er kjent for å øke risikoen for muta-
sjoner, og disse kalles teratogener.  
 
Arv av kjønn 
Kromosomene er hundens kartotek-
skuffer for lagring av gener. Hunden 
har 39 par kromosomer. Ulven har 39 
par kromosomer. Mennesket har 23 
par kromosomer. 
 
De korresponderende kromosomene 
utgjør et par (homologous), og selv 
om kromosomet fra hver forelder er 
like, og posisjonen av hvert gen er 
identisk, kan informasjonen variere på 
grunn av muligheten for forskjellige 
alleler. Kromosompar som passer 
sammen, kalles autosome. Dette nav-
net brukes for alle kromosomer, med 
unntak av kjønnskromosomene.  
 
Kjønnskromosomene kalles X- og Y-
kromosomer, og hunden arver et fra 
hver forelder. En tispe har to X-
kromosomer, og kan dermed kun vide-
reføre et X-kromosom til avkommet. 
Hannhunden derimot, har både et X og 
et Y. Hvis avkommet arver X fra faren, 
blir det tispe. Hvis avkommet arver Y 
fra faren, blir det hannhund. Valpenes 
kjønn bestemmes derfor alltid utfra om 
de arver et X eller Y fra sin far. 
 
Det totale antall kromosomer hos en 
art, kalles kariotypen. En hannhunds 
kariotype er vist under, med 38 par kro-
mosomer, pluss 2 kjønnskromosomer 
(X og Y). Totalt 39 par kromosomer. 

Alleler som kun lagres i et av kjønns-
kromosomene (X eller Y), gir frem-

 X (fars førs-
te allele) 

X (fars 
andre allele) 

O (mors 
første allele) 

OX OX 

O (mors 
andre allele) 

OX OX 

 O (fars førs-
te allele) 

X (fars 
andre allele) 

O (mors 
første allele) 

OO OX 

X (mors 
andre allele) 

OX XX 
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vekst av kjønnsrelaterte egenskaper 
(dvs. egenskaper som bare forekom-
mer hos et av kjønnene). Sykdom kan 
også henge ved kjønnskromosomet. 
Blodsykdommen haemophilia 
(koaguleringshemning), er recessiv og 
bæres av X-kromosomet, men aldri av 
Y-kromosomet. Hvis en bærende tispe 
(bærende= har sykdomskromosomet, 
men ikke sykdommen) pares med en 
frisk hannhund, vil sannsynlighetsbe-
regningen for valpene bli: 25 % frisk 
hannhund, 25 % frisk tispe, 25 % bæ-
rende tispe, og 25 % syk hannhund. 
Og den eneste muligheten for en tispe 
å få sykdommen, er hvis en syk hann-
hund ble paret med en bærende tispe. 
Derfor er sykdommen meget sjelden, 
ettersom en syk hannhund ikke ville 
bli brukt i planlagt parring.  
 
Unntak fra arv 
For noen gener og egenskaper, kan vi 
ikke bruke Punetts metode for å be-
regne arv. Dette er fordi noen egen-
skaper avgjøres av en kombinasjon av 
flere gener, og ikke bare ett par. Disse 
kalles polygeniske egenskaper. For 
eksempel, så er øyefarge og hoftedys-
plasi polygeniske egenskaper.  
 
Delvis dominans oppstår når to alleler 
står på sin plass (locus), men individet 
som er heterozygous (to forskjellige 
alleler) er annerledes en begge de ho-
mozygouse allelene hos partneren. Et 
eksempel på dette er når pelsfargen 
utvannes hos noen raser, når de bærer 
to forskjellige alleler. Hos Pudlene, kan 
det oppstå en sølvblå farge fra hunder 
med heterozygous alleler. Disse genene 
kalles ofte dilution genes (dilution = 
utblanding, utvanning). Gener som kan 
påvirke hvordan andre gener kommer 
til utrykk i phenotypen (fremtoningen/
utseendet) kalles modifier genes 
(modify = endre/modifisere). 
 
Codominans:  
Noen ganger kan det hende at begge 
allelene er dominante, og de kalles da 
codominante. Dette betyr at et hetero-
zygous individ viser begge egenskape-
ne, i stedet for bare en. Et godt eksem-
pel på dette er blodtypen hos mennes-
ker; Det er tre alleler for blodtypen (A, 
B, og O), og de som har blodtype AB 
har karaktertrekk fra både A og B som 
begge er dominante. 
 
Noen gener vil heller ikke vise sin ef-
fekt før en miljøfaktor også er tilstede, 
og disse kalles incompletely penetrant 
(ufullstendig gjennombrutt). For ek-
sempel, så er noen sykdommer genba-
sert, men individet vil ikke bli syk før 
andre faktorer også er på plass (f.eks. 
smitte av virus).  

Epistasis, er når en allele hos et gen 
kan blokkere for effekten fra en allele 
hos et annet gen. Genet som maskerer 
et annet, kalles epistatic, og genet som 
blir maskert kalles hypostatic. Alleler 
som er epistatic, kan både være domi-
nante og reccesive.  
 
Genetiske sykdommer (eksempler) 
Noen arvelige sykdommer kan forårsa-
kes av mutasjoner i et enkelt gen (som 
f.eks. øyesykdommen PRA). Andre 
genetiske sykdommer kan være mere 
komplekse, og innebære at flere gener 
arbeider sammen (polygenic disor-
ders). Et godt eksempel på sistnevnte, 
er hoftedysplasi. Andre sykdommer 
igjen, kam ha både genetiske og miljø-
betingede elementer, slik som noen 
typer kreft.  
 
Sykdommene kan også klassifiseres 
utfra om de arves via en dominant eller 
recessiv allele. Recessive sykdommer er 
mest vanlig, fordi hunden kan bære 
allelen uten å bli syk, og dermed vide-
reføre sykdommen. Først når et avkom 
får et recessivt allele fra begge foreldre, 
vil man få et sykt individ. Sykdommer 
som bæres via dominante alleler, vil 
derimot medføre 75 % syke avkom. 
 
Sykdommer som bæres i recessive alle-
ler medfører derfor et problem for hun-
deoppdrettere, fordi sykdommen kan 
hoppe over generasjoner, og avlsdyrene 
kan ha allelen uten at man vet om det. 
 
Øyesykdommer 
PRA (progressive retinal atrophy) 
medfører til slutt blindhet. Sykdom-
men viser seg vanligvis før hunden er 
3 år gammel, men i enkelte tilfeller 
ikke før 5-7 års alder. Dermed kan 
hunden ha blitt brukt til avl før syk-
dommen viste seg. 
CEA (Collie Eye Anomaly) forekom-
mer hos Collier (og nært beslektede 
raser/krysninger). Sykdommen har et 
sammensatt forløp, og påvirker i de 
verste tilfellene 4 hovedfunksjoner i 
øyet. ca. 7 % av dyrene blir blinde. 
Entropion, som innebærer at øyelok-
ket vendes innover. Dette irriterer øye-
overflaten, og kan medføre svekket 
syn. Dette er en fremavlet egenskap, 
som har hengt seg på avlingen av pro-
minente øyne og ansiktsfolder. Syk-
dommen forekommer hos f.eks. 
Mastiff, Shar-pei, og Chowchow.  
Ectropion, som innebærer at øyelok-
ket vendes utover, og resulterer i over-
eksponering av øyet. Denne sykdom-
men er også utviklet gjennom arv, og 
rammer Basset, Blodhund, Boxer, 
Bulldog, Bull terrier, noen Spaniels, 
Settere, Retrievere, og Shih tzu. Hos 
noen raser vil man oppleve at midten 

av det nedre øyelokket har ectropion, 
mens det i øyekroken har entropion. 
Dette kan forekomme hos store raser 
som Grand danois, St.bernard, New-
foundland, Pyreneer, og Mastiff. 
 
Hoftedysplasi  
Dette er en av de mest vanlige arvelige 
sykdommene vi kjenner. Den fore-
kommer i størst grad hos de store ra-
sene, men også mellomstore og små 
raser kan rammes. Sykdommen er 
overrepresentert blant renrasede hun-
der, og forekommer sjeldnere hos 
blandingshunder. Hoftedysplasi er en 
generell betegnelse for misdannelser i 
hofteleddet, som vanligvis medfører 
forskjellige varianter av leddgikt. Syk-
dommen oppstår når hoftekulen- og 
benet ikke er på linje, eller har feil 
form. Hunden vil oppleve smerter, og 
kan ofte ikke være så aktiv som en 
frisk hund. Selv om sykdommen er 
arvelig, kan næringsmidler også ha 
innvirkning på sykdomsforløpet. 
Overfôring har også vist en negativ 
innvirkning på leddproblemer hos 
hunder som er i faresonen.  
 
Epilepsi (idiopathic epilepsy) 
Epileptiske anfall er et resultat av for-
styrrelser i de elektriske signalene mel-
lom nerveceller. De kan oppstå som 
en følge av mange forskjellige årsaker, 
ofte fordi det er et misforhold mellom 
anatomien som trengs for at hjernecel-
ler og andre neuroner skal fungere 
korrekt, og de fysiske forhold. Anato-
miske problemer kan oppstå som følge 
av svulster i hodet, hevelser, eller 
andre sykdommer, og i tilfeller hvor 
den fremavlede anatomien i hodeskal-
len ikke passer med strukturen til ner-
vesystemet (inkl. hjernen).  
 
von Willebrands sykdom  
Dette er en vanligvis mild blodsyk-
dom, som er arvelig. Den forekommer 
også hos mennesker. Den forårsakes 
av en mangel på "Willebrand faktor", 
som spiller en viktig rolle i blodets 
evne til å koagulere. Dette medfører 
forlenget blødning. Sykdommen deles 
i 3 typer, hvor type 1 er en mild form, 
og type 2 og 3 er mere sjelden, og 
medfører alvorlige blødninger. Type 1 
er en autosomal egenskap med incom-
plete dominance (se over). Dette betyr 
altså at avkommet kan arve den hvis 
bare én av foreldrene er bærer, men 
det vil være variasjoner i hvor fremtre-
dende sykdommen blir.  
 
Arvelig døvhet 
Arvelig døvhet i et eller begge ører 
fremkommer som degenerering av 
sansestrukturen i løpet av valpens førs-
te leveuker. Denne egenskapen er in-
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teressant nok heftet ved genene for 
pelsfarge, og ses f.eks. oftere hos raser 
med merle eller piebald gener. Og det 
er øket fare for døvhet med økende 
mengde hvitt i pelsen(!) Dermed er 
Dalmatineren særlig rammet, med 
døvhet i et øre hos ca. 30 % av indivi-
dene, og total døvhet hos mellom 5 og 
10 %. Ettersom at sykdommen omfat-
ter flere gener, og er autosomal og 
recessive, vil man oppleve at hunder 
som hører normalt på begge ører, kan 
få valper som er helt døve. Statistisk 
blir dog sannsynligheten for døve val-
per mye større når foreldrene er døve. 
For hunder som har mye hvitt i pelsen 
kombinert med blå øyne, i raser hvor 
døvhet kombineres med merle farge, 
er egenskapen autosomal dominant. 
Den arves dermed som et dominant 
gen, og er mere forutsigbart.  
 
BAOS (brachycephalic airway obstruc-
tion syndrome) 
BAOS forekommer hos brachychepa-
liske raser (dvs. raser med kort snute, 
som Bulldogg, Mops, Pekingeser, ol.). 
På grunn av den fremavlede anato-
mien, har alle disse hundene en viss 
grad av øket arbeidsbehov for å puste. 
Mange har varierende grad av fortet-
ning i luftveiene, som resulterer i alt 
fra tunge pustelyder til kollaps. Disse 
hundene har samme vevkonstruksjon 
som hunder med lang snute, men ve-
vet er presset sammen inn i hodet og 
klemmer på det myke området bak 
ganen. I tillegg er neseborene smalere, 
og slipper igjennom mindre luft. Til-
standen er arves gjennom ren raseavl. 
 
Evolusjon 
Selv om mange genetiske mutasjoner 
er skadelige og medfører sykdom, er 
mutasjon i seg selv en nødvendig fak-
tor for at organismene skal utvikle seg 
til mer levedyktige individer. Mutasjo-
ner er grunnlaget for evolusjon.  
 
Når et individ arver en mutert egen-
skap som gir den en fordel ovenfor 
andre, vil den ha større muligheter til å 
overleve og reprodusere. De fordelak-
tige egenskapene vil derfor også ha 
større muligheter til å bli videreført. 
Hvis f.eks. en vill ulv fødes med en 
egenskap som gjør at den kan løpe 
fortere, vil den ha større muligheter 
for å overleve fordi den kan fange flere 
byttedyr, og rømme fra raske fiender. 
Dermed lever den lenge nok til å få 
avkom, som også vil ha evnen til å 
løpe fortere. Dette kalles naturlig ut-
velgelse (natural selection) og medfø-
rer evolusjon.  
For at en genetisk mutasjon skal bli 
med i en naturlig utvelgelse, må genet 
vise egenskapen i individets phenoty-

pe, og den må medføre en fordel for 
dyret. Hvis mutasjonen medfører en 
sykdom eller svekkelse, vil genet til 
slutt dø ut, fordi de syke individene 
ikke overlever lenge nok til å pare seg, 
eller bukker under fordi de ikke når 
opp i konkurransen mot andre organ-
ismer. Genetiske mutasjoner som 
medfører svakheter og sykdom, fore-
kommer oftest når individet parrer seg 
med nære slektninger.  
 
De fleste mutasjoner gir ingen innvirk-
ning på overlevelsesevnen. Noen mu-
tasjoner gir svakheter og sykdom. 
Unntaksvise mutasjoner gir fordeler.  
 
Naturlig og kunstig seleksjon 
I naturen vil arvelige sykdommer hol-
des i sjakk i en populasjon på grunn av 
naturlig utvelgelse. Hvis et individ har 
en svakhet eller sykdom som er alvor-
lig nok til at den ikke kan pare seg eller 
overleve i konkurranse med andre in-
divider, vil de hemmende genene dø ut 
i populasjonen. Men på grunn av mo-
derne medisinsk utvikling, og mennes-
kets evne til å beskytte andre organis-
mer, kan nå syke individer overleve 
lenge nok til å videreføre sine gener. 
Effekten av naturlig utvelgelse er der-
med endret.  
 
Kunstig seleksjon er prosessen hvor 
mennesket styrer avlen ved å hindre 
noen individer i å pare seg, og ved å 
velge ut andre individer som får pare 
seg. Kunstig seleksjon blir brukt i stor 
utstrekning blant dyr, og er årsaken til 
at hunderasene har blitt så forskjellige 
på så kort tid. Noen raser har utviklet 
seg naturlig på grunn av naturlige leve-
forhold, mens andre raser er konstru-
ert via utvelgelse gjort av mennesker.  
 
Eksempler på naturlig utvelgelse kan vi 
finne i polarstrøkene, hvor raser har 
utviklet seg for å overleve i klimaet de 
lever i. Huskyen har åpenbare trekk 
som skyldes naturlig utvelgelse, som 
f.eks. den tykke pelsen og evnen til å 
unngå varmetap. Kunstig utvelgelse via 
planlagt avl, har tatt fra den skepsisen 
til mennesker. Newfoundlandshunden 
har utviklet en lang og tung ytterpels 
med en beskyttende oljemettet under-
pels. Rasen har også vevdesign på po-
tene for svømming. Rasen stammer fra 
tibetanske Mastiffer som ble bragt til 
Canada av franske og engelske fiskere 
for flere hundre år siden. Potene og 
pelsen utviklet seg naturlig når hunde-
ne tilbragte lange perioder i det kalde 
vannet. Mutasjonene som medførte 
disse egenskapene overlevde, mens den 
opprinnelige mastiffen døde ut. 
 
Selv om de naturlige miljøpåvirkninge-

ne gjør at artene utvikler seg som de 
gjør, har de fleste hunderasene vi har i 
dag utviklet seg som en følge av men-
neskets valg av dyr for parring. På den 
måten har vi konstruert raser ved å 
bare pare hunder som har egenskape-
ne vi har ønsket. De første årtusenene 
i tamhundens historie, ble den kunsti-
ge utvelgelsen gjort for å få raser som 
kunne utføre oppgaver for mennesket. 
Men siden siste halvdel av 1800-tallet, 
har de fleste raser blitt avlet for å ut-
vikle et ønsket utseende. 
 
Noen hunder har fremavlede egenska-
per som gjør at de sannsynligvis ikke 
ville overleve i naturen. Men disse ge-
netiske mutasjonene overlever fordi 
mennesket liker underholdningsver-
dien og utseendet, og har fortsatt å 
avle på disse individene. Dette er årsa-
ken til at vi har raser med ekstreme 
anatomiske attributter som åpenbart 
ville medføre ulemper i naturen. Noen 
tilfeller av kunstig seleksjon har også 
medført individer som har smertefulle 
svakheter og svært stor sykdomsrisiko. 
Ettersom utvelgelsen ble basert på 
mere sjeldne og særegne egenskaper, 
ble også grunnlaget for avl (antall indi-
vider) skrumpet inn, og de gjenværen-
de individene sitter igjen med et svært 
smalt genetisk grunnlag. 
 
Genflyten 
Det totale antall gener i en populasjon, 
kalles gene pool ("genebassenget"), og 
som jeg har nevnt, så kan det være 
meget store variasjoner i genene in-
nenfor en gitt populasjon. Dette skyl-
des blant annet; 
 
-Mutasjoner  
-Individer som flytter fra et område til 
et annet  
-Parring av individer fra to forskjellige 
populasjoner med større genetiske 
forskjeller  
 
Nye arter kan utvikle seg på denne 
måten. De kan også utvikle seg på 
grunn av genflyten. Genflyten er de 
tilfeldige endringene i allelefrekvensen 
i en populasjon. Noen alleler kan til og 
med forsvinne, fordi de ikke føres vi-
dere nedover i generasjonene. Hvis en 
populasjon blir isolert, f.eks. på grunn 
av fysiske barrierer, kan til slutt en ny 
art oppstå.  
 
Hvis en populasjon ikke får nye immi-
granter, og det ikke forekommer muta-
sjoner, og det er nok individer som 
parrer seg tilfeldig, vil allelefrekvensen 
forbli konstant. Dette prinsippet kalles 
Hardy-Weinbergs lov. I praksis, så er 
mulighetene for at dette skal skje sjeld-
ne på grunn av genflyten og migrasjon 



20 

HUSKYBLADET 4/2015 

av individer. Parring av individer er 
noen ganger ikke tilfeldig, fordi noen 
individer praktiserer valg av seksual-
partner. Dette medfører større for-
skjell på kjønnene, fordi individene 
med de ønskede egenskapene få flere 
parringer og derved fører videre gene-
ne for disse egenskapene. Dette er lett 
å se blant fuglene, f.eks. hos påfuglen, 
hvor hanfuglen viser sine enorme hale-
fjær for å tiltrekke seg parringspartne-
re. Dermed blir genene for større og 
flottere fjær mere vanlig i genepoolen. 
 
Hunder er ikke så kresne på seksual-
partnere. Derfor er forskjellen mellom 
kjønnene mindre åpenbar. Den dome-
stiserte hunden lever også sjelden un-
der forhold hvor den kan velge seksu-
alpartner, fordi dette gjøres under 
kontrollerte forhold. 
 
I populasjoner med ville canider der-
imot, vil det sjelden forekomme inn-
avl. 
 
Innavl og utavl 
Innavl betyr parring av individer som 
er i nær slekt med hverandre. Innavl 
øker sannsynligheten for at skadelige 
recessive alleler går sammen, og gir 
avkom med genetiske feil (sykdom og 
svakheter). I naturen bruker dyrene 
mye energi på å unngå innavl, hunder 
inkludert. Men med kunstig utvelgelse 
har innavl blitt vanlig for mange hun-
deraser. 
 
For å oppnå de ønskede resultatene, 
bruker raseoppdretteren et system 
med linjeavl og innavl. Oppdretteren 
vil beholde de ønskede egenskapene 
og kvalitetene som beskrives i hunde-
organisasjonenes rasestandard (regler 
for hvordan hunden skal se ut), og å 
fjerne uønskede egenskaper. 
 
Linjeavl, betyr å pare individer som er 
i nær familie med samme stamfar/
mor, men som ikke er i nær familie 
med hverandre gjennom andre familie-
medlemmer.  
 
Innavl er parring av individer som er i 
nær slekt med hverandre, for eksempel 
å pare mor og sønn, søster og bror, 
barn med bestefar, osv. Hensikten 
med linjeavl og innavl er å "slanke" 
stamtavlen ned til noen få arvelinjer 
for å gi kontroll over egenskaper hos 
hunden. Innavl reduserer den genetis-
ke variasjonen og tar sikte på å utslette 
uønskede gener. Bivirkningen er at 
genepoolen blir stadig mindre, og for 
noen raser er det genetiske materialet 
som eksisterer så lite at det tilsvarer 
under 50 normale individer. Dette er 
mindre en for f.eks. pandabjørnen 

(som regnes som utrydningstruet av 
samme årsak).  
 
Utavl er parring av to forskjellige ar-
ter, som er like nok til å pares. Hvis 
artene har for store forskjeller i det 
genetiske materialet, vil avkommet 
være ute av stand til å reprodusere seg. 
 
Hunder og ulver kan pare seg, og få 
fruktbart avkom. Det samme gjelder 
ulv/sjakal og coyote/sjakal. Hunder 
kan pares med gule sjakaler, men av-
kommet vil bli sterile fordi sjakalen 
bare har 74 kromosomer, og hunden 
har 78 (2x39). Forskjellen i kromo-
somtallet medfører problemer med 
celledelingen, og dermed sterilitet.  

Coydogs (hanncoyote/tispehund) kan 
også forekomme naturlig, men hor-
monsyklusen (løpetiden) til hunden og 
coyoten er ikke synkronisert, så dette 
er uvanlig. Coyotens spermproduksjon 
er lav eller i dvale mesteparten av året, 
og aktiviseres for en periode på ca. 60 
dager på våren når coyotetispa får lø-
petid. I tillegg er coyotene monogame 
under parringsesongen, og hannhun-
den hjelper ofte til med mating og 
oppdragelse av valpene. For at en 
coyote skal pare seg med en hund, kan 
ikke coyoten ha en make fra sin egen 
art fra før, og den må treffe en hund 
som tilfeldigvis har løpetid innenfor de 
60 dagene den produserer sperma. Når 
det blir produsert hybrider, blir disse 
svært asosiale. 

Planlagt parring av ulv og hund fore-
kommer ofte, og er å finne i flere land. 
I USA regnes dette som en egen rase i 
flere stater, men ingen av de store or-
ganisasjonene har godkjent den. I Eu-
ropa er dette svært kontroversielt, og 
hybrider er forbudt å holde som hus-
dyr i flere land. Ulvens gener er så lik 
hundens, at de kan pares på samme 

måte som hunderaser. Ulvetispa har 
dog bare 1 løpetid i året, og ulvene er 
monogame. Derfor er tilfeldig parring 
i naturen mellom ulv og hund svært 
sjelden. 
 
Gentesting 
Som forklart tidligere, så kan en hund 
godt være bærer av en sykdomsbefengt 
allele uten å bli syk selv. Hvis allelen er 
recessiv, må den arves fra begge for-
eldrene for at sykdommen skal bli et 
faktum. Mulighetene for å arve en re-
cessiv allele fra begge foreldrene er 
bare på 25 %. Dermed føres gener 
som gir sykdom og svakheter stadig 
videre, uten at man kan se det på hun-
dene. 
 
For å avgjøre med sikkerhet om en 
hund er bærer av syke gener, kan gen-
testing benyttes. Siden d fleste cellene 
i hunden inneholder en kopi av geno-
met, kan celleprøve tas hvor som helst. 
De vanligste og mest lettvinte metode-
ne er å ta prøven med en bomullspin-
ne i munnhulen eller via en blodprøve. 
Ved å tilsette diagnoseensymer 
(restriction enzymes) kan man vise 
hundens DNA i området hvor muta-
sjonen forekommer. En porsjon av 
genet som omfatter mutasjonen kan 
syntetiseres i laboratoriet med en pro-
sess som kalles PCR (polymerase chain 
reaction). Når genene er oversatt til en 
kode vi kan lese, vil vi med sikkerhet 
kunne avgjøre hvilke alleler hunden 
bærer i den aktuelle locus. Det må pro-
duseres egne tester for hver sykdom. 
Mange av de mest kjente sykdommene 
kan nå påvises. 
 
Selv om det er mulig å påvise recessive 
gener som gir problemer, vil ikke dette 
automatisk påvirke raseavl. Ettersom 
fjerning av bærende hunder fra avl 
også vil medføre endring av kjenneteg-
nende raseegenskaper på lengre sikt, vil 
dette by på problemer i forhold til å 
tilfredsstille rasestandarder. Dermed er 
det en interessekonflikt mellom å kun-
ne opprettholde enkelte vedtatte stan-
darder for hvordan rasene skal se ut, 
og å utslette sykdomsbærende alleler. ■ 

KILDEREFERANSE: 

https://skienhundeskole.no/artikler/

genetikk.html  
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Norsk Siberian Husky Klubb har fått tildelt fire plasser i sprint og fire plasser i mellomdistanse til VM 2016 i 
Frauenwald i Tyskland. Siden det er begrenset antall plasser for deltakelse, må det, dersom det melder seg 
på flere deltakere enn fire i hver klasse, utvelges representanter for NSHK. 
 
Styret i NSHK ønsker derfor at påmelding samordnes, slik at man kan foreta en utvelgelse av aktuelle deltakere basert 
på tidligere løpsresultater med videre. Vi gjør også oppmerksom på at fordi NSHK er det eneste nasjonale medlem i 
WSA, må vi åpne for at noen av vår tildelt plasser kan benyttes av medlemmer av de to andre raseklubbene; Norsk 
Alaskan Malamute Klubb og Norsk Polarhundklubb. Vi ber om at interesserte sender en bindende påmelding til 
Sportskomiteen v/Kenneth Monsen på epost kenneth@ulvhild.no innen 15. januar 2016. 
 
De som velges ut til å kunne delta i VM 2016 i Frauenwald skal i utgangspunktet betale for påmelding og andre utgif-
ter selv, men klubben vil forskuttere påmeldingsavgiften. Eventuell overnatting/andre logistiske moment må ordnes 
av hver enkelte deltager. 
 
LES MER OM WSA EM 2017 I NORGE PÅ: siberian-husky.net. Mer informasjon i neste nummer av Huskybladet. 
 
 

Sponsormidler til medlemmer av NSHK for WSA-deltagelse 

NSHK mottok i 2015 sponsormidler øremerket WSA-VM i 2015 i Scharnitz for å bidra til økt interesse rundt interna-
sjonale løp i mellomdistanse og sprint. Da ikke hele potten ble benyttet i 2015, blir den etter avtale med giveren vide-
reført til WSA VM 2016 i Frauenwald. Klubbens medlemmer kan søke om bidrag på kr 5.000,-. 
 
Følgende krav stilles: 
 
1. Søker må ha vært betalende medlem i NSHK i årene 2014-2016, som hovedmedlem, husstandsmedlem eller junior-
medlem. 
 
2. Er aktiv løpskjører og har gjennomført minst ett løp pr år i tre av disse årene 2013-2016. Som løpskjører teller hus-
stand med ektefelle/samboer/junior som en, og de som telles må ha vært medlem i NSHK i tre år. Løpene skal ha 
vært i regi av NSHK eller terminfestet i NHF. Det innvilges kun ett bidrag pr husstand selv om flere deltar. 
 
3. Søker må representere Norge på WSA-VM 2016 og kjøre med siberian husky i gruppe/klasse 1. 
 
Dersom vilkårene er oppfylt vil søker få tilsagn om bidrag kr 5.000,-. Forutsetning for utbetaling er fullføring av WSA-
VM 2016, men det er ikke noe krav om plassering. Utbetaling finner sted etter at WSA-VM 2016 er gjennomført. 
 
Søknad mailes ferdig utfylt og signert til klubbens sekretær; Marianne Larsen: toyalarsen@hotmail.com innen 15. fe-
bruar 2016. Søknaden kan lastes opp fra klubbens nettsider. 
 
LES MER OM WSA VM 2016 PÅ: www.wsa-sleddog.com 

mailto:kenneth@ulvhild.no
mailto:toyalarsen@hotmail.com
http://www.siberian-husky.net/index.php?id=siste-nytt&post=sponsormidler-til-wsa-vm-2015
http://www.wsa-sleddog.com


22 

HUSKYBLADET 4/2015 

HALLOWEENLØPET 
31. OKTOBER 
 
Plass nr. Navn Tid Gj.snitt 

Vogn 6‐spann C, Senior, 6,6 Km 
1 Bente Sofie Alhaug 20:29 19,3 
2 Kent Blingsdalen  24:33 16,1 
3 Turid Aandalen Lindberg 32:40 12,1 

Vogn 4‐spann C, Senior, 6,6 Km 
1 Kristin Ranem Rønsdal  20:10  19,6 
2 Anne Spangen  21:52  18,1 

Vogn 2‐spann C, Senior, 6,6 Km 
1 Mariann Pedersen Høidahl  39:48  9,9 

Sparkesykkel 2‐spann C, Senior, 6,6 Km 
1 Stein Inge Rønning  17:00  23,3 
2 Anita Farstad  21:42  18,2 
3 Johanne Sundby  22:47  17,4 

Sparkesykkel 1 hund C, Senior, 6,6 Km 
1 André Yssenmoen  28:30  13,9 

Sykkel 2‐spann B, Senior, 6,6 Km 
1 Heidi Helgaker Johansen  29:16  13,5 

Sparkesykkel 1 hund B, Senior, 6,6 Km 
1 Hilde Andresen  24:50  15,9 
2 Camilla Høiåsen Bratsberg  37:55  10,4 

Sparkesykkel 1 hund A, Senior, 6,6 Km 
1 Kari Svenkerud Fresvik  22:07  17,9 

Jogging 1 hund B, Senior, 6,6 Km 
1 Katja Westerholm  35:07  11,3 

 

Ettersom hovedtyngden av med-
lemmer i NSHK, Oslo og Akershus 
lokallag bor i noenlunde nærhet til 
Oslogryten, ønsket vi i år å legge 
det tradisjonsrike barmarksløpet til 
Maridalen i Oslo. Dette var også 
praktisk for oss som skulle arrange-
re løpet. En ekstra bonus ville kan-
skje være litt mer publikum langs 
løypen og positiv reklame for våre 
fine hunder. 
 
TEKST OG FOTO: GRO BRITT SKARSETH. 

Ivar Hordnes, Johnny Blingsdalen, Sti-
ne Oppegaard, Geirr Jakobsen og Olav 
Rønsdal planla løpet i minste detalj, var 
på befaring i Maridalen og hadde møte 
med kommunen. Selv var jeg 
”utskremt” medarbeider for å skaffe 
mannskapet som skulle til for å kunne 
gjennomføre løpet på forsvarlig måte. 
 
Ettersom kommunen hadde en del 
synspunkter på løype og tidspunkt, ble 
endelig tid og sted bekreftet veldig sent. 
Løpet ble flyttet fra søndag 1. novem-
ber til selve Halloweenkvelden om lør-
dagen etter krav fra Bymiljøetaten i 
Oslo kommune. Flyttingen av løpet var 
nok medvirkende årsak til at ikke veldig 
mange deltok, men tilbakemeldingene 
fra de som var der var følgende: 
 
Morsom, litt utfordrende og passe lang 
løype, hyggelige folk, snille hunder, 
mengder av gode kaker, kaffe, pølser 
etc i kafeen, og veldig stilige kostymer 
på en del av deltakerne. Området ved 
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Låkeberget var godt egnet 
til oppstalling av hundene, 
og vi hadde god plass til 
parkering, oppsetting av 
partytelt, bålpanner og an-
net.  
 
Turid Aandalen Lindberg 
stakk av med velfortjent 
sjokoladepremie for beste 
kostyme, alle fikk en forpo-
se fra Royal Canin i delta-
kerpremie, og to flotte pre-
mier ble trukket på start-
nummer. 
 
Vi hadde klasser i alt fra 
snøreløping med en hund 
til 6-spann vogn. Flere raser 
var representerte i løpet 
som var åpent for alle.  
 
Tusen takk til alle dere som 
bidro som vaktmannskap 
eller med deilige bakverk til 
kafeen, og tusen takk til alle 
deltakerne som var med på 
å gjøre dette til en hyggelig, 
morsom og supersosial 
siste lørdag i oktober. 
 
Nå har vi gjennomført 
”generalprøven” i fin stil, 
og dermed regner jeg med 
at mange flere blir å se i 
Maridalen på neste års Hal-
loweenløp! Vi sees! ■ 
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TEKST: SVEIN ÅGE JAKOBSEN/SLEDEHUND.NO. 

I arbeidet med å avle framtidas slede-
hunder er det mange forhold som må 
vurderes. Å oppdrette kull er både 
dyrt, tidskrevende, langsiktig og for-
bundet med masse håp og litt risiko. 
Oppdretterne kan redusere risiko og 
øke sjansen for gode kull gjennom å 
avle bedre. Å avle sledehunder vil nød-
vendigvis være forholdsvis subjektivt. 
Subjektivt fordi det finnes forholdsvis 
begrensede muligheter for avkomst-
gransking og kunnskapen om arvbar-
het for egenskaper er også begrenset. 
Ikke bare at det er dyrt, det tar også 
lang tid før en virkelig vet om avlen er 
vellykket. Derfor er det fornuftig å 
bruke litt tid på å sette seg inn i hva 
andre gjør, hvilke hannhunder de be-
nytter og på hvilke tisper. Dette kan 
hjelpe den enkelte i sine valg når avlen 
skal bestemmes. 
 
Det kan da ikke være så komplisert, en 
tar den beste tispa som er disponibel 
og parer med den beste hannhunden. 
Det må da gi et godt kull, med mange 
gode hunder som når spannet! Så en-
kelt er det dessverre ikke. Selvsagt øker 
en mulighetene for kullet med å bruke 
gode hunder i avlen, men det er langt 

mer som avgjør om kullet blir godt, 
men gode individer har en tendens til å 
avle gode individer. 
 
Risikoreduksjon 
Poenget bør være å redusere risiko og 
øke sikkerheten for avlen. Dette skjer 
best gjennom nøye planlagt avl. Først 
noen selvfølgeligheter: valpene får 50 
% av genene fra henholdsvis mor og 
far. Valper fra samme kull er ikke iden-
tiske, det vil være forskjell i genene. 
Hvor stor likhet i genpakka det blir i 
kullet avgjøres i stor grad av foreldre-
ne. Jo mindre de er beslektet, jo større 
variasjon blir det i kullet. Dette gjelder 
både fenotyp og genotyp. Fenotyp er 
det vi ser, genotyp er altså genpakka. 
Mens jo mer beslektet jo mindre varia-
sjon. Arv og miljø spiller ulik rolle for 
valpens utvikling, noen egenskaper 
påvirkes både av arv og miljø, mens 
andre igjen påvirkes kun av arv. En 
kan velge flere strategier; linjeavl, krys-
ningsavl og matadoravl. Dog er det slik 
at uansett hvilke hunder du skal avle på 
så har de 99,9 % like gener. Menneske 
og sjimpanse har 99 % like gener. 
 
Arv og miljø 
Egenskaper er enten et resultat av arv 

eller miljø, noen egenskaper påvirkes 
bare av arv, mens andre påvirkes av 
både arv og miljø. Hvilke egenskaper 
påvirkes både av arv og miljø? Dette er 
viktig kunnskap å ha med seg i avls-
planleggingen. Eksempelvis har bjef-
fing og aggressivitet høy arvbarhet og 
er også sterkt miljøpåvirkbar. Farge er 
også sterkt arvbar, mens miljøbetyd-
ningen er lik null. Utseende, det vil i 
stor grad si bygning, har forholdsvis 
stor arvbarhet. Hundenes prestasjon 
avgjøres både av arv og miljø, hvor 
stor betydning miljøet eller skal vi si 
oppvekst og trening har å si i forhold 
til arv er ikke en enkel oppgave. Mito-
kondriene arves kun fra mor. Mito-
kondriene er cellenes kraftverk og har 
et eget DNA. Antallet mitokondrier i 
cellene har betydning for blant annet 
kapasitet og utholdenhet, jo flere jo 
bedre. Alle individer blir bedre med 
mye og riktig trening og riktig og god 
foring. Uansett under de samme forut-
setninger vil de individene med best 
genetiske forutsetning alltid bli bedre 
enn gjennomsnittet. 
 
Avkomstgransking? 
Med avkomstgransking menes det 
kontroll og måling av prestasjoner. Jo 
mer objektive kriteriene er jo bedre 
fungerer avkomstgranskingen. Andre 
avlssystemer har gjerne langt bedre 
oversikt over arvbarhet, mer objektive 
vurderingssystemer og ikke minst 
bedre mulighet for avkomstgransking. 
Økende antall etterkommere som av-
komstgranskes etter samme hannhund, 
dess mindre betyr miljøvariablene. 

Selv om det er et langt større avlsmateriale for avl på alaskans, og det er 
mange flere hensyn å ta for oss som driver med siberian husky, så er det 
også mange prinsipielle likheter innenfor avl. Alaska huskykjørere avler 
også frem sine blodslinjer, kryssavler og linjeavler på gode individer. Re-
daksjonen presenterer her en artikkel om avl skrevet av en som kjører 
med alaskans, og selv om noen punkter i artikkelen er skrevet for blan-
dingshundavl, så er det likevel en aktuell artikkel også for oss med sibe-
rian husky, red. 

Foto: Rikke Bergendahl. 
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Gjennom målrettet avl og avkomst-
gransking har en skaffet seg god over-
sikt over arvbarheten for de ulike 
egenskapene og ikke minst gjennom-
slagskraften for de ulike egenskapene 
hos hanndyret. 
 
På Stamtavler er det lagt ut informa-
sjon om avkomstgransking og arvbar-
het. Det vil også komme forslag til 
skjema/metode for avkomstgransking 
der etter hvert. 

Stamtavla – viktig for informasjon 
om sledehundavl 
Stamtavla kan være et godt avlsverk-
tøy, om den er tilgjengelig – noe den 
sjelden er. Det vil være mulig å spore 
avkommet etter de ulike toppavlerne 
for å sjekke avkommet på tisper med 
lik bakgrunn eller linjer som den tispa 
en vurderer å avle på selv. Den som 
skal avle må bestemme seg for hvilke 
egenskaper som er viktigst og sjekke 
hvilken hannhund som har høyest skår 
på valgte egenskaper. Denne kunnska-
pen kan en benytte når en planlegger 
egne kull. Dette vil øke sannsynlighe-
ten for å lage gode kull. 
 
Stamtavler – viktig for avlere 
I tillegg til at Stamtavler er lager for 
rask og sikker datahandtering, er det 
også lagt ut mulighet for testavling, 
innavlskontroll ( f. eks NKK`s Dog 
Web) og fakta informasjon om avl, 
arvbarhet og avkomstgransking. Dette 
er kun tilgjengelig for medlemmer og 
krever innlogging. Det er selvsagt også 
fornuftig om hundene er registrert i 
Stamtavler om en ønsker å benytte 
disse tjenestene (gjelder selvsagt ikke 
for kennleklubbregistrerte hunder da 
disse er registrert i NKK). 
 
På hvilket grunnlag? 
Viktige egenskaper kan være: gode 
etere, gode bein, skadefri, går i mål, går 
som ledere, gått på gode spann år etter 
år, kommer fra kull bestående av gode 

hunder, foreldre som har vist kvaliteter 
vi ser etter, ønsket vekt osv. Uansett 
vil en ikke kunne velge på alle disse 
egenskapene, og noen av disse egen-
skapene bør sjekkes opp mot resten av 
kullet den aktuelle avlshannhunden 
eller tispa kommer fra. 
 
ULIKE AVLSMETODER 
 
Krysnningsavl 
Ved å krysse to individer fra ulike ras-
ser, eller såkalt bastardavl, oppnår en 
hybrideffekt. En oppnår også hybridef-
fekt om en krysser totalt ubeslektede 
individer fra samme rase. Individer 
etter krysningsavl er langt vanskeligere 
å benytte i avl og resultatet av avlen 
langt vanskeligere å forutsi. Altså større 
sjansespill. Eller sagt på en annen måte 
– det må flere kull til for å få fram 
mange nok gode nok sledehunder. 
 
Linjeavl 
Linjeavl brukes for å befeste og styrke 
egenskaper som en ønsker å viderefø-
re. Linjeavl er ikke innavl. Tett linjeavl 
tenderer opp til innavl. Både linjeavl 
og innavl er risikofylt. Det er ikke bare 
positive eller ønskede egenskaper som 
får dobbelt sett med gener, dette gjel-
der også for sykdommer og andre ne-
gative egenskaper. Eksempelvis nedar-
ves enkelte sykdommer ressisivt. Så at 
kravene i linjeavl vil da naturlig nok 
være at det avles på friske hunder uten 
kjente sykdommer i linjene. 
 
Matadoravl 
Det ligger i navnet. Matadorer som blir 
mye brukt i avlen kan bidra til innavl 
og ikke minst er matadoravl med på å 
redusere variasjonen i genpoolen. Ma-
tadoravl kan være aktuelt å linjeavle på 
for å befeste og forsterke egenskaper 
en ønsker å ta vare på. 
 
Avl for salg eller egen kennel? 
Å selge fra kullet når det er to måneder 

er et sjansespill. Å skulle plukket ut 
den eller de hundene som om to år 
skal forsterke spannet er en vanskelig 
oppgave. Selvsagt er det enklere om en 
kjenner linjene godt og vet hva en skal 
se etter. For kjøperen er det kanskje 
bedre å kjøpe valper som er to måne-
der enn når de er ett år. De som er ett 
år er garantert utselektert, mens valper 
på to måneder er ikke det. 
 
Kompetansen finnes 
Det er mulig å finne ut hvordan topp 
hunder er avlet fram. Det er også mulig 
å finne ut hvordan toppkenneler har 
avlet i generasjoner for å få fram topp-
hundene. Flere har benyttet tett linjeavl 
med stort hell. Jo mindre kapasitet til 
antall kull, jo bedre må en avle. Også 
her er ”Stamtavla” et ypperlig verktøy. 

En avlsplan vil i de fleste tilfeller hjel-
pe den enkelte til et bedre avlsarbeid. 
En avlsplan kan gjeren ta for seg et par 
generasjoner og både ta hensyn til 
bruksavl og mordyravl. Selvsagt skal 
en plukke ut de beste individene etter 
de beste linjene for å avle videre på 

Foto: Tone Beate Hansen. 

Hannhunden er viktigst 
Normalt er det handyret som er mest 
interessant i avlsarbeidet og i avkomst-
gransking. Rett og slett fordi et handyr 
kan få avkom med rimelig mange 
hunndyr, mens hundyret gjerne kun får 
et kull per år. Valg av hanndyr skjer 
gjerne etter egenskaper som en ønsker 
å styrke i avkommet. Selvsagt betyr 
tispa mye for det enkelte kull og har en 
tilgang på informasjon om prestasjone-
ne til flere avlshannhunder er det enk-
lere å plukke ut riktig hannhund for 
egen tispe. Men for det enkelte kull er 
selvsagt tispa like viktig som hannhun-
den – valpen får tross alt 50% av egen-
skapene/genene fra hver av foreldrene. 

Linjeavl fordi: 
Matematisk øker sjansene om en linje-
avler på gode linjer og individer av dis-
se linjene. Om en krysser to gode linje-
avlede hunder opp når en krysningsavl 
på individer som er linjeavlet og der 
egenskapene er forsterket gjennom 
generasjoner. Linjeavl gjennom genera-
sjoner øker sjansen for at de ønskede 
egenskapene nedarves. Jo lengre bak i 
stamtavla en finner linjeavl, jo mindre 
betydning får det på dagens avl. Det vil 
si at effekten av avlen utvannes for-
holdsvis fort ved krysningsavl. Det 
samme gjelder for superhunder en fin-
ner bak i stamtavla. Effekten de hadde 
reduseres for hver generasjon det vide-
reavles, om det ikke er linjeavl. Linjeavl 
konserverer de gode genene videre 
oppover i linjene. 
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TEKST: BÅRD BAKÅS. 

Jeg opplevde dette for første gang i går 
kveld på trening med vogn. Alle rutiner 
ble utført som før. Vogna (ca 80 kg) 
stod med alle bremser på, hektet med 
slepetau i bilen i panikk krok. I tillegg 
har vogna en såkalt holdebrems som 
fungerer slik at vogna løftes litt opp og 
en bøyle med stålpigger blir stående i 
underlaget av vognas tyngde. Da den 
siste hunden ble satt i trekklina, løsnet 
holdebremsen og hundene trodde det 
var klart for tur. De dro i veg på 4 låste 
hjul, panikk kroken gikk rett av i selve 
legeringen og kaoset var i gang. 

ALLE HUNDEKJØRERES MARERITT 

Alle som driver med hundekjøring opplever dette en eller flere ganger. 
Jeg snakker om å miste spannet og ser at de drar i veg uten noen bak på 
sleden eller vogna. 

Jeg ropte det jeg klarte med ingen tegn 
til at de stoppet. Jeg måtte bare løpe 
etter og håpet bare at det ikke kom bil 
eller noen på sykkel på setervegen 
hvor dette fant sted. Etter ca 200 me-
ter og rundt en sving fikk jeg se at 
vogna lå i grøfta, mens hundene stod 
på veien og slet og dro og ville videre. 
 
Etter en del prakk med å løfte opp 
vogna på veien igjen, dro de i vei igjen 
før jeg klarte å komme meg på vogna. 
Etter nye 200 meter skjønte lederhun-
den at noe var galt og stoppet. Jeg 
kom meg på plass og kunne endelig 

dra i vei. 2 minutter senere kom en bil 
i mot. Heldigvis gikk det bra denne 
gangen. 
 
Lærdommen blir at jeg aldri mer skal 
stole på en slik panikk krok, bruk hur-
tigknute på sikkerhetslina. ■ 

som oppfyller de kriteriene en ønsker 
å benytte i egen avl. 
 
Inflasjonen i prisen på avlshannhunder 
gjør det enda viktigere å velge rett 
hannhund. Generelt: Skal en videreav-
le på mor eller far linjene? Er tispa 
linjeavlet? Er valgt hannhund linjeav-
let? Å benytte en dyr utkrysset avlsh-
annhunden på en utkrysset tispe er 
etter vår oppfatning ikke aktuelt. På en 
linjeavlet tispe kan en velge å viderefø-
re linjene eller en kan krysse ut for så å 
gå tilbake til linjene i neste generasjon. 
På en utkrysningstispe kan en velge å 
avle inn for å linjeavle, både på mor og 
far. 
 
I praksis 
Hos Svein Åge Jakobsen har de valgt å 
jobbe med de beste linjene til Stein 

Håvard Fjæstad. Drops og Skræling 
har gitt ett kull. Hannhund (Chædd) 
fra dette kullet ble brukt på tispe fra 
Genert x Skræling (Gro), Genert er 
mor til Drops. Dette linjeavlede kullet 
er laget for avl. Drops ble i 2011 paret 
med en hannhund etter Mattea x Skræ-
ling. Dette nærmer seg ekstrem avl. En 
kan forvente at valpene blir noe mind-
re enn snittet på kennelen, noe som 
ikke er unormalt i tett linjeavl. Når 
disse valpeen krysses ut med gode 
hannhunder eller tisper kan en forven-
te god krysningseffekt og gode friske 
valper. Valpen etter Gro x Chædd ble 
paret med Bødd (Soka x Lindy) og er 
utkrysningsavl, og er som ettåring 
langt større enn alle i kullene til både 
mor og far. 
 
Vi har i 2011 gjennomført veldig lik avl 

på samme tispe som i 2010. Ferrari som 
tispa heter, er i 2011 paret med Doffen, 
som er etter Lindy og Hlle (søstra til 
Bergys super hund Buck). 75 % av gen-
basen skal være lik kullet fra 2010. 

Runar Golimo Simonsen på trening med 11-spann. Foto: Tone Beate Hansen. 

Erfaringer 
Fra det første kullet etter Ferrari kom 
det kun en hund, IdaR. Han er kanskje 
det største ledertalentet vi har prøvd. 
Vinteren 2012/13 skal IdaR være med 
på full trening og løpssesong. Vi vet 
mye mer etter sesongen 2012/2013. 
Fra det siste Ferrari kullet – K – kullet, 
har vi 8 unghunder som skal kjøres og 
trenes. Dette ser vi fram til med for-
ventninger og spenning – kullet er 
utrolig velbygd og lettløpt. ■ 
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TEKST: MARTE MYRVOLL MARTHINSEN, VETERI-

NÆRANSVARLIG HOS EUKANUBA. 

De treningsfysiologiske prinsippene for 
hund og menneske er stort sett de 
samme, men det finnes forskjeller i 
preferanse for energikilder til muskelar-
beid, og evne til å omsette energikilden 
til utnyttbar energi. Evne til utholden-
het eller hurtighet gjenspeiles i hvilke 
muskelfibertyper som dominerer i hun-
dens muskulatur. Kroppens muskelfy-
siologi tillater både utholdenhet og 
hurtighet/sprinting, men en muskelty-
pe kan dominere avhengig av rase. 
 
Hos hund vil muskelfibertypen som 
forbrenner energi aerobt være domine-
rende. Hunderaser som greyhound 
som har en muskelmasse som tillater 
den å løpe svært fort og akselerere 
raskt, har en stor andel av muskelfiber-
typen som bruker anaerob energi. Slike 

hunderaser har muskler tilpasset raske 
bevegelser over relativt korte distanser. 
Hundesporten agility er også et eksem-
pel der hunder er avhengig av eksplo-
sive muskler, raske vendinger, men 
over kort tid. 
 
I motsetning vil en sledehund eller en 
jakthund ha muskler og kondisjon til-
passet langdistanseaktivitet. De har en 
utrolig stamina og kan holde det gåen-
de i mange timer, opp til flere døgn 
om gangen, og har derfor muskler som 
er mindre eksplosive, men med svært 
høy utholdenhet. 
 
Viktig om ernæring til den aktive 
hunden 
I trening, jakt eller under løp kan hun-
dens energibehov øke med opptil 3 - 6 
ganger det vanlig vedlikeholdsbehovet, 
så det første man tenker på når man 

skal finne fôr til en aktiv hund er å øke 
energimengden i perioder med hard 
fysisk aktivitet. I de fleste tilfeller vil 
det være vanskelig å tilfredsstille dette 
høye energibehovet uten å sette hun-
den over på et høyenergifôr, et fôr 
spesial laget for hunder som trenger 
mer energi. Et klassisk symptom på 
feilfôring i forbindelse med hard fysisk 
aktivitet er redusert hold og nedsatt 
yteevne, noe som igjen betyr dårligere 
prestasjoner og dårligere resultater i 
konkurranser. 
 
Når vi snakker om aktive hunder er 
det også relevant å nevne skader og 
overbelastninger som kan oppstå når 
hunden utsettes for ekstreme fysiske 
påkjenninger. Noen skader er uforut-
sigbare og uunngåelige, men studier 
viser at fôring med høyt proteininn-
hold (over 30%) kan være med på å 
redusere faren for skader, mens ved 
fôring med lavere proteininnhold 
(16%) var sjansen for skader stor. 
Høyt proteininnhold vil også være en 
fordel siden det bidrar med byggestei-
ner til dannelse av blodceller, blodplas-
ma og immunforsvarskomponenter - 
noe som støtter hunden under hard 
fysisk aktivitet. 
 
Forskning viser at hunder har svært 
god kapasitet for utnyttelse av fett som 
energikilde til muskelkontraksjoner 
under aerobe forhold og ved relativt 
lav arbeidsintensitet. 

Evnen til å utføre fysisk arbeid krever god utholdenhet, muskelstyrke, 
fleksibilitet og god kondisjon. Aktive sportshunder beskrives som løps-
hunder deriblant både sprintere (greyhound) og langdistanse sledehun-
der, jakthunder, gjeterhunder, agilityhunder, søks- og redningshunder og 
tjenestehunder. En godt trent og vellykket sports-, jakt- eller løpshund er 
en kombinasjon av tre faktorer; hundens naturlige genetiske potensiale, 
et optimalt treningsregime og i tillegg er komplett og balansert ernæring 
en ekstremt viktig faktor hvis man ønsker å lykkes innenfor hundespor-
ten. De arbeidende hundene kan bli sett på som toppidrettsutøvere som 
er spesialiserte innenfor forskjellige grener, både langdistanse og korte, 
raske sprint. Hundens energibehov øker og må tilpasses fysisk aktivitet i 
konkurranser og trening, og i tillegg vil hunden utsettes for belastninger 
som utfordrende terreng, ekstreme værforhold og langvarig påkjenning 
som følge av hard fysisk aktivitet. 
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Langdistanseløp med sledehunder 
hvor den maksimale aerobe kapasite-
ten utnyttes 30 – 40 % vil være en ty-
pisk situasjon hvor fettsyrer er den 
viktigste energikilden, om lag 80 % av 
energiforbruket. Den fysiologiske for-
klaringen på dette er foreslått å være at 
glykogenreservene holder lenger når 
fett utgjør energikilden. Under langdis-
tanseløp eller under jakt vil hundens 
løpshastighet ligge på mellom 7 - 20 
km/time avhengig av forholdene, og 
ved denne løpsintensiteten er det vist 
at fettrike fôr gir bedre utholdenhet. I 
kortere løp med høyere intensitet vil 
energi fra glukose utgjøre en større 
andel av forbruket, og for å oppnå 
bedre ytelse kan fôret med fordel inne-
holde en større andel karbohydrater. 
 
Hundens gode luktesans er en viktig 
egenskap, og brukes i forbindelse med 
reproduksjon, smak og sosiale interak-
sjoner så vel som under jakt. Luktesan-
sen er også en av grunnene til at hunder 
er populære som tjenestehunder av po-
liti, tollvesen og militære eller som søks- 
og redningshunder. Hundens nese er et 
høyst spesialisert sanseorgan for oppda-
ging og identifisering av kjemiske sig-
nalstoffer (luktmolekyler) fra omgivelse-
ne. Her omsettes informasjonen om 
den lukten som foreligger og gir hjernen 
beskjed om dens styrke og type. 
Både trening og diett kan være med på 
å påvirke hundens luktesans, og det er 
først og fremst valg og sammensetning 

av fettype som er av betydning. Fettsy-
rene i foret kan være med på å påvirke 
cellemembranen i hundens nesehule, 
og påvirke enzymene som brukes når 
signalene sendes til hjernen. Mettet fett 
kan redusere normal funksjon, og en 
diett bestående av større andel umettet 
fett (for eksempel fiskeolje) er derfor å 
anbefale. Studier har vist at et optimalt 
forhold mellom omega-6 og omega-3 
fettsyrer bidrar til bedre luktesans og 
jaktresultat. 
 
Hunder som konkurrer eller jakter vil 
også utsettes for påkjenninger som 
følge av hard fysisk aktivitet, noe som 
kan føre til stress og fordøyelsesproble-
mer som diaré og løs avføring. Ved å 
velge en diett som har lett fordøyelige 
ingredienser og moderat fermenterbare 
fibre i form av sukkerbete, i tillegg til 
prebiotiske fibre (for eksempel frukto-
ligosakkarider (FOS) som gir næring til 
de gode bakteriene i tarmen), kan man 
fremme sunn tarmhelse, bedre avfø-
ring og sikre hunden riktig opptak av 
næringsstoffer fra fôret. 
 
Hud og pels er viktig for å beskytte 
hunden, og er i tillegg involvert i hun-
dens temperaturregulering. Studier 
viser at det ikke er kun det å tilføre 
omega-6 og omega-3 i fôret som er 
viktig, men forholdet mellom disse to 
fettsyrefamiliene også er av betydning.  
 
Det optimale forholdet mellom omega-

Foto: Hana Kekic. 

fortsetter neste side 

6 og omega-3 er 5-10 deler omega-6 for 
hver del omega-3. Ved dette forholdet 
støttes hudens forsvarsmekanisme og 
inflammasjonsrespons, noe som er spe-
sielt viktig når vi snakker om en aktiv 
hund som må prestere på høyt nivå. 
 
Aktive hunder vil ofte utsettes for ekst-
reme værforhold, så vel som gjørme, 
søle og fuktighet, og hud og pels vil 
være viktig del av hundens beskyttelse, 
som vi kan hjelpe å styrke ved å velge 
riktig ernæring for hunden vår. 
 
Oppsummering 
Den aktive hunden krever en tilpasset 
diett for å hente ut sine beste evner. 
Hundens naturlige genetiske potensiale 
forbundet med riktig trening, kunn-
skap og erfaring er viktig, så vel som 
en diett tilpasset din aktive hund, med 
optimal balanse mellom næringsstoffer 
og energi.  
 
Disse tre faktorene i tillegg til en god 
dose kjærlighet vil hjelpe deg å bringe 
frem hundens sanne potensiale. 
 
Hva skal du se etter når du velger diett 
til din aktive hund? 
 
Protein: høyt innhold av animalsk pro-
tein (30%) av høy kvalitet for å støtte 
den aktive hund (langdistanse og sprint) 
● gir byggesteiner for muskler, blod og 
immunforsvar 

Foto: Dag Støland. Foto: Trond Lereng. 

Foto: Tone Beate Hansen. 

Illustrasjonsfoto. 

Foto: Tone Beate Hansen. 
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fra forrige side 
 
● kan være med på å forebygge mot 
skader 
● støtter organfunksjon 
 
Fett: høyt fettinnhold (20%) 
● viktig energikilde for langdistanse og 
eksplosiv trening 
● gjør fôret smakelig 
● tilfører essensiell fettsyrer 
● øker utholdenhet under ekstrem 
aktivitet 
● optimal fettsyresammensetning for-
bedrer luktesans og jaktresultat 
 
Karbohydrater: høy kvalitet, lett for-
døyelig 
● gir rask tilgjengelig energi spesielt 
under sprint 
● fyller karbohydratlager i muskler 
(glykogen) 

Fiber: moderat fermentbare fibre som 
for eksempel sukkerbete 
● gir energi til epitelceller i tarm og 
fremmer bedre tarmhelse 
● forebygger løs mage og diaré grunnet 
stress under fysiske påkjenninger 
● prebiotika som FOS for gode bakte-
rier i tarmen vil være med på å fremme 
sunn tarmhelse 
 
Tannhelse: polyfosfater reduserer 
dannelse av tannstein 
● sunne tenner er med på å øke 
sportshundens ytelse 
● dårlige tenner og tannhelse gir ube-
hag som vil gjøre hundens prestasjoner 
dårligere 
 
Ledd- og skjeletthelse: glukosami-
ner, kondriotinsulfat og L- karnitin 
● næringstoffer til ledd 
● L-karmitin bevarer muskelmasse og 
forbrenner fett ■ 

Visste du? 
Ved et langdistanseløp som 
Iditarod som er 1800 km langt, 
løper hundene 10-12 timer 
under ekstreme forhold, og 
dekker opp til 160 km og for-
brenner rundt 12 000 kalorier 
pr dag. Til sammenligning vil en 
deltager i Tour de France for-
brenne mellom 4 500 - 9 000 
kalorier per dag. En greyhound 
kan ha opptil 57% av sin 
kroppsvekt som rene muskler, i 
forhold til andre hunder som 
har 44% av sin kroppsvekt som 
muskler. En greyhound kan nå 
500 meter på 33 sekunder med 
en gjennomsnittsfart på 54 km 
i timen. 

De arbeidende hundene kan bli sett på som toppidrettsutøvere som er spesialiserte 

innenfor forskjellige grener, både langdistanse og korte, raske sprint. En godt trent 

og vellykket løpshund er en kombinasjon av tre faktorer; hundens naturlige 

genetiske potensiale, et optimalt treningsregime og en komplett og balansert 

ernæring. 

 

NM i sprint hundekjøring er en unik mulighet til at hundene får sosial trening og fartstrening. Det er en veldig god sosial 
trening for hundene og en fin mulighet til å trene på å passere, bli passert og møte andre spann og enkelthunder skriver 
Håvard Okstad fra Team Tuva. Jeg håper at det på neste barmark NM er flere som melder seg på slik at vi får vi se enda 
flere siberian huskyer på startlisten enten i sykkelklassene eller i vognklassene. Foto: Per Sverre Simonsen. 

 

TEAM TUVA PÅ BARMARKS NM 2015 PÅ ELVERUM 
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Turkjøring er en naturlig innfallsvin-
kel, og blir som oftest begynnelsen for 
konkurransedeltageren og løpenes re-
krutter. Men for enkelte blir dessverre 
rekrutt-tiden av alt for kort varighet, 
DET har ikke sporten råd til.  
 
I vinter, i 2015, er det 55 år siden jeg 
for første gang stampet av sted på ski 
etter hund og pulk. Etterhvert ble det 
enda mere skigåing, og enda flere hun-
der, til man stabiliserte seg med 4 hun-
der og Nansen slede. (Senere hadde 
Geir en stor kennel på over 50 hunder 
bestående av både siberians, malamut-
ter og alaska huskyer, red. anm.) 
 
Det ble mange turer - noen nøyere 
planlagt enn andre, noen lengre og 
andre kortere. Men uansett ambisjo-
ner, så ble målsettingen lagt ut fra ibo-
ende forutsetninger. Lista skulle ikke 
legges høyere enn at det var mulig å 
gjennomføre. Respekten for fjellet, for 
hunder og sin egen begrensning var 
forutsatt. 
 
Og at man var ydmyk nok til å innrøm-
me at man ikke var bedre enn man var! 
 
Og du verden hvor god man følte seg 
når man nådde målet. Om ikke den 
første dagen, så kanskje den andre!! 
 
Konkurranse er noe annet. Konkurran-
se går ut på kappestrid. Kappestrid på 
tid. Men med kappestrid mot HVEM?  
 
Å gjennomføre et langt sledehundløp 
er en flott prestasjon og er like mye en 
kamp og kappestrid med seg selv. 

Det er for mange kjørere som bryter 
løp. Hvor mange av dem som er førs-
tegangskjørere vet arrangøren. 
 
Dette er ikke bra for sporten og det er 
ikke bra for den enkelte deltager som 
bryter. Deltageren mister motivasjon, 
og sporten mister deltagere. Og i neste 
omgang vil kanskje publikums øyne ta 
tak i dette. 
 
Det er sikkert flere måter å takle denne 
utfordringen på. Men jeg kan tenke 
meg at Sledehundsporten lager et lite 
hefte rettet mot førstegangskjørere 
som skal delta, og førstegangskjørere 
som har brutt.  
 
Med informasjon om hva man vil stå 
overfor av fysiske og psykiske proble-
mer underveis. Hvorledes hundene 
bør trenes før et langt løp, hvordan 
hundene bør kjøres under et langt løp 
– løps strategi, vanning, foring, kort 
sagt stell av hunder. Og ikke minst 
stell av seg selv. Hva kjøreren bør ta 
inn av mat og drikke, effektivitet på 
sjekkpunktene slik at man får mest 
mulig tid til hvile, bekledning etc. etc. 
 
Et viktig budskap til kjøreren kan være: 
 
DET ER EN PRESTASJON Å 
KUNNE GJENNOMFØRE ET 
LANGDISTANSELØP - DET ER 
EN SEIER I SEG SELV Å KOMME 
TIL MÅL!! 
 
Og arrangøren bør i sterkere grad gjø-
re stas på ALLE som kommer i mål. 
Ikke minst gjelder dette dem som 

kommer langt ut i rekka. Arrangøren 
må med tydelighet proklamere at en 
gjennomføring av løpet er en personlig 
seier for den enkelte og en målsetting i 
seg selv. En seier som deltager, arrang-
ør og publikum er stolte av. 
 
På den annen side må deltagerne inspi-
reres til ydmykhet og ambisjonsnivå 
etter ærlige forutsetninger. Og jeg nø-
ler ikke med å påstå at flere nybegyn-
nerne som må bryte er på virkelighets-
flukt. For når førstegangskjørere har 
ambisjoner om de fremste plassene på 
resultatlista har man fjernet seg fra 
jordens overflate. Og fallet føles nok 
ganske tungt når realiteten banker på 
døra, og løpet må brytes.  
 
Tenk riktig!! 
 
Dersom løpet legges opp ut fra de for-
utsetninger man har, og man tar tiden 
til hjelp, så kommer man også til mål. 
 
Ta utgangspunkt i hvordan du kjører 
når du kjører tur, og la deg ikke distra-
here av at konkurrentene har hastverk. 
Du skal kjøre DITT løp. Ta deg god 
tid til planleggingen av løpet, og be-
stem deg på forhånd for hvordan du 
skal kjøre, hvor du skal snacke osv, og 
hold deg til planen. Undertrykk alle 
tanker om å bryte når du er på sporet, 
konsentrer tankene om hvor fornuftig 
du skal kjøre for å komme i mål FOR 
Å VINNE SEIEREN OVER DEG 
SELV. 
 
Geir R. Nordenstam 
Trysil, 1996 

Geir Nordenstam ned fra fjellet i Trysils villmark med sitt renrasede Alaskan Malamute-

spann. Foto: Nordenstam Hundeskole. 

Sledehundkjøring i skog og fjell, 
over dal og hei, er en fasinerende 
opplevelse. Snøtunge trær, 25 mi-
nus, lyttende til hundenes raske 
pust og svisjjjj, svisjjjjj fra sledemei-
ene, da føler vi at livet er fullendt. 
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Artikkelen har tidligere stått på trykk i Polarhun-
den nr. 1/2014 

Pattedyr og fugler har den samme 
kroppstemperaturen både i det varme 
som i det kalde klima. Den laveste luft-
temperaturen et pattedyr eller fugl kan 
hvile med en grunnleggende varmepro-
duksjon og allikevel beholde sin 
kroppstemperatur, kalles den kritiske 
temperaturen. Denne er for et nakent 
menneske og for mange andre tropiske 
arter 25-37ºC, og ca -40ºC for de større 
arktiske pattedyrarter. Til tross for at 
polare strøk er blant de absolutt mest 
ugjestmilde områder på denne klode, 
bor det en ganske store populasjoner 
med pattedyr og fugler der. Vinterklima 
innebærer, som vi alle vet, lave tempe-
raturer, snø, kalde vinder og mørke 
store deler av vinteren. Og det er ikke 
enkelt å få tak i føde. Allikevel klarer 
dyrene der å beholde sin kroppstempe-
ratur. Dette krever spesielle tilpasning-
er, og det mest åpenbare for et patte-
dyr, er en varm pels. I Sibir og nordligs-
te delen av Canada, kan termometeret 
vise -60ºC. eller lavere. Det betyr en 
temperaturforskjell mellom ytre tempe-

ratur og kroppstemperatur på nesten 
100ºC. Den indirekte effekten av kulde 
er at vinteren er lang og begrenser til-
gang på planter og tilgang på føde. 
 
Kulde og sult er ekstra stressfaktorer 
som begge tærer på energireservene. 
Dyr stilles derfor foran to motstriden-
de krav, behovet av å øke energifor-
bruket for å opprettholde kroppsvar-
men mot forholdsvis høyt varmetap, 
frem til den nye vekstsesongen starter. 
 
Det er to hovedprinsipp for å klare 
dette. Den ene er å minimere varmeta-
pet gjennom et isoleringslager av enten 
fjær, fett, eller som i vårt tilfelle, en 
pels. Denne isoleringen er dessuten 
kombinert med en fantastisk toleranse 
for å tåle lave temperaturer, ofte nær 
0º C, i vev på dårlig isolerte perifere 
kroppsdeler som bein, hale og hode. 
 
Den andre måten er å øke kroppsvar-
men gjennom et økt stoffskifte. Andre 
måter er at det hos for eksempel polar-
rev, polarulv og polarhund, finnes en 
spesiell kuldetilpasning, et varmeveks-

lingssystem i ekstremiteten. Ytterligere 
en annen er at potene kan inneholde et 
spesielt fett, et brunt fett, som ikke blir 
hardt ved lave temperaturer slik som 
vanlig kroppsfett.  
 
Kroppsbygningen hos dyr som er til-
passet det kalde klimaet, er ofte varian-
ter av temaet ”så lite utstikkende detal-
jer” som mulig. Dermed er kroppsfor-
men avrundet i størst mulig utstrekning, 
med eksempelvis mindre ører, og dypt 
liggende øyne, alt i forhold til slekt-
ningene sine på lavere breddgrader. 
 
Pelsen 
Det mest iøynefallende for et pattedyr 
i et kaldt klima, er den kraftige pelsen. 
Pelsisolering for landpattedyr og fett 
for pattedyr som lever i vann, ses på å 
være den viktigste tilpasningen for å 
motstå kulde. Man kan måle isolerings-
effekt i en enhet som heter clo 
(Clothing isolation) En clo = 0,155 K x 
m2/W og defineres som den isolering, 
med hvilken en person i hvile gjennom 
å bære tøy, kan opprettholde sin 
kroppstemperatur i et normalventilert 
rom med en lufttemperatur på 21°C. 
Over denne temperaturen begynner en 
person med den bekledningen å svette, 
og under den temperaturen, begynner 
personen å føle seg kjølig. Figur 1 viser 

HVORFOR FRYSER IKKE POLARHUNDENE? 

Figur 1. Isoleringsverdier hos noen 
nordlige innbyggere. 

Figur 2. Blodfløde med varmeveksling. Lufttemperatur – 30°C. Skjematisk bilde på hvordan 
varmevekslingen virker i streng kulde. Arterier og vener ligger side ved side. Utadgående 
varmt blod i arter avleverer varme til innadgående kjøligere blod fra venen. 

Hvorfor fryser ikke våre polarhunder når det er kaldt? Det finnes jo inne-
hunder med mye mer pels enn polarhundene, og som også burde trives 
selv når det er kaldt. Svaret er at polarhundene er født med spesielle ana-
tomiske detaljer som gjør dem spesialtilpasset til nettopp kulde. 

TEKST: LOUIS LILJEDAHL. OVERSATT AV: MARI SKÅR. 

Foto: Louis Liljedahl. 
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de ulike isoleringsverdiene for noen 
ulike landpattedyr i kalde klima. Ob-
server at polarhund og fjellrev har nes-
ten samme lengde på pelsen, men at 
polarreven har den aller høyeste isole-
ringsverdien av alle. 
 
Varmevekslingssystemet 
Ekstremiteten på et dyr har lite volum i 
forhold til arealet på kroppen ellers og 
har derfor vanskeligere for å holde på 
varmen når det er kaldt. Men de kan 
fungere godt, selv om temperaturen 
der kan være betraktelig lavere enn i 
resten av kroppen. Så for eksempel kan 
temperaturen i poten på polarrev, pola-
rulv og polarhund være så lav som 0°C. 
og selv om poten er i kontakt med mye 
kaldere underlag, f. eks. -30°C til -50°C, 
så blir ikke poten enda kaldere. 
 
Varmevekslingssystemet virker slik at 
noen arterier og vener ligger nært inn-
til hverandre slik at blodstrømmen i 
arteriene i beinet kan avgi det meste av 
varmen til den kaldere blodstrømmen i 
venene fra foten (figur 2). Dette betyr 
at temperaturforskjellen mellom blo-
det ute i kapillærene i poten (de aller 
minste blodkarene hvor gassutbyttene 
skjer) og blodet i resterende deler av 
kroppen kan være så mye som 30°C. 
(figur 3). Således spares varme inne i 
kroppen. Skjønnheten i dette er, at 
ekstremitetene fungerer utmerket selv 
ved lave temperaturer. Potene fungerer 
også som nedkjølingsstasjoner. Nevnte 
dyr har nemlig også arterier og vener 
som ligger adskilt fra hverandre (figur 
3). Når dette system er koblet inn, le-

veres varme lengst ut i ekstremitetene, 
hvilket resulterer i at det returnerende 
blodet i venene er betraktelig kjøligere 
enn blodet som pumpes ut i arteriene, 
som igjen får en kjølende effekt på 
kroppen. Vi sier om hundene våre at 
de svetter gjennom potene sine, hvil-
ket er helt nødvendig for at de skal bli 
kvitt den overskuddsvarme som kom-
mer ved hardt arbeid. Men det er ikke 
ubegrenset med varme som kan for-
svinne ubegrenset raskt. Derfor må det 
være en balanse mellom hvor lenge en 
polarhund kan arbeide hardt og hvor 
raskt avkjølingen skjer. Om dyret blir 
tvunget til å arbeide for lenge, er det 
en risiko for oppheting, som tragisk 
nok til og med har vært årsaken til at 
en del konkurransehunder har dødd. 
 
Andre måter å bevare energien på 
En annen alternativ metode for å for-
bedre beskyttelsen mot kulde, er å for-
andre stoffskiftet, som er med på å øke 
kroppstemperaturen. Også kroppsstør-
relsen spiller en rolle i denne settingen. 
Desto mindre en kropp er, desto mer 
vanskelig er det for den å opprettholde 
varmen. Men kroppen må ikke bli for 
stor slik at den ikke kan fungere som 
det den er bygget for. En ulv for ek-
sempel, må kunne løpe langt og noen 
ganger raskt, og må sånn sett ikke bli alt 
for stor og tung. Det finnes ytterligere 
en måte for kroppen å kunne tilpasse 
seg til kulde, og det innebærer tilstede-
værelse av brunt fett, som dessuten 
spiller en rolle ved stoffskiftet. Dette 
fettet stivner ikke ved lave temperaturer 
som vanlig hvitt fett, men oppretthol-

der sine egenskaper som mykhet, og 
effektivitet som kuldeisolering. Dette 
fettet finnes bl.a. i potene hos polarrev, 
ulv og hund. Et dyr i kulde kan også 
ved hjelp av sin kroppsstilling forbedre 
varmebeholdningen. Man kan ved tem-
peraturer rundt -30°C, se arbeidende 
eskimohunder løfte på beina sine vek-
selvis ved stopp for å redusere kontak-
ten med den kalde snøen. Ved pauser 
og når de sover, legger de seg gjerne 
ned og krøller seg sammen for på en 
slik måte å holde potene sine varme 
(figur 5). Dette kjenner alle vi med po-
larhunder igjen på våre egne hunder. 
 
Fremtiden 
Klimaet har alltid variert her på jord-
kloden. Våre kunnskaper sier oss at så 
vil også skje i fremtiden, og at det all-
tid vil komme til å finnes kalde områ-
der på vår klode. Sannsynligvis kom-
mer planter, dyr og andre organismer 
også alltid til å befolke disse områdene. 
Polarhundens fremtid, derimot, er ikke 
enkel å spå. Ikke en gang i de polare 
strøk, utsettes polarhunden for de 
ekstreme forholdene som en gang for-
met den, og derfor finnes risikoen for 
at dens polare egenskaper forsvinner 
mer eller mindre. Men jeg er ikke uro-
lig for det, siden jeg er overbevist om, 
at vi allerede i dette decennium vil 
komme til å kunne ”klippe og lime” 
gener som vi vil, og på denne måten 
skape ønsket type hund, også en polar-
hund som tåler kulde ned til -40°C. 
 
Kilder oppgis på forespørsel. 

Figur 3. Temperaturer innenfor huden på 
polarhund ved en lufttemperatur på -30°C. 

Figur 4. Lufttemperatur 5°C. Skjematiskt bilde over hvordan varmevekslingen fungerer. a) 
Avkjøling. Arterien ligger ikke nært en vene. Utadgående varmt blod blir avkjølt ilabben. b) 
Varmebesparing. Arterien og vene ligger side om side. Utgående varmt blod i arterien, 
avgir varme til det innkommende kaldere blodet fra venen. 

Figur 5. Termometer som viser gjeldende 
temperatur i en sammenkrøllet polarhund 
ved en lufttemperatur på -25°C. 
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I Huskybladet Regnr Navn Eier 
3/2014 ............. S50901/2005 ....... Heidiburghs Eric ............................................................... Viggo Jørgensen 
3/2014 ............. S69245/2006 ....... Heidiburghs Ghost Luna .................................................. Tora Kleven 
3/2014 ............. 22564/04 ............. Libby av Vargevass ........................................................... Kristin og Trond Lereng 
3/2014 ............. NO49041/10 ........ Viking av Vargevass ......................................................... Kristin og Trond Lereng 
4/2014 ............. NO38513/10 ........ Huskyville’s Apache Honey Dew ”Honning” .................... Line M. Løw 
4/2014 ............. 11645/05 ............. Nay-la-chee's Hexov Runner ............................................ Tone Beate Hansen 
4/2014 ............. NO33481/10 ........ Rodeløkka's Petruscka ..................................................... Line M. Løw 
4/2014 ............. NO44135/10 ........ Nay-la-chee's Lava Zima .................................................. Tone Beate Hansen/Runar Golimo Simonsen 
1/2015 ............. NO42185/09 ........ Nenana ............................................................................ Johanne Sundby 
1/2015 ............. 17553/03 ............. Snilla av Vargevass  .......................................................... Birgit Bordvik Alhaug 
1/2015 ............. 17392/06 ............. Korbuq Kjappfot .............................................................. Johanne Sundby 
1/2015 ............. 20165/04 ............. Vikerkollen’s First Lord .................................................... Birgit Bordvik Alhaug 
2/2015 ............. 28187/08 ............. Rossevangens Dina .......................................................... Tora Kleven/Viggo Jørgensen 
2/2015 ............. 28188/08 ............. Rossevangens Ylva ........................................................... Tora Kleven/Viggo Jørgensen 
2/2015 ............. NO52277/11 ........ Storm av Vargevass ......................................................... Kristin Heltberg Lereng 
3/2015 ............. 07098/08 ............. Gillan................................................................................ Cecilie Husebø-Isaksen 
3/2015 ............. NO41934/12 ........ Snørokks Libby Riddles .................................................... Tone Beate Hansen 
4/2015 ............. NO44133/10 ........ Nay-La-Chee’s Lava Goshe ............................................... Irene Borgen 
4/2015 ............. NO33744/10 ........ Ulveheia’s Nusse .............................................................. Irene Borgen 
 17391/06 ............. Cobby Lillefot ................................................................... Johanne Sundby 
 19629/07 ............. Freia ................................................................................. Line M. Løw 
 S69244/2006 ....... Heidiburghs Ghost Echo .................................................. Viggo Jørgensen 
 NO42184/09 ........ Juluss ............................................................................... Johanne Sundby 
 15789/03 ............. Lupo Tipp Nirvana av Brattalid ........................................ Johanne Sundby 
 NO55070/10 ........ Sapian Glomma ............................................................... Johanne Sundby 
 NO49634/09 ........ Snøgg ............................................................................... Line M. Løw 
 12139/04 ............. Snøheimens Ross ............................................................. Viggo Jørgensen 
 26597/07 ............. Snørokks Tanana ............................................................. Johanne Sundby 
 05855/08 ............. Varghaugens Cosak.......................................................... Birgit Bordvik Alhaug 
 27064/07 ............. Vikerkollen's Bb Emira ..................................................... Birgit Bordvik Alhaug 
 25803/05 ............. Vikerkollen's Ms Borriz .................................................... Birgit Bordvik Alhaug 
 07768/05 ............. Arnold S ........................................................................... Line M. Løw 
 NO33740/10 ........ Ulveheia’s Filifonka .......................................................... Line M. Løw 
 NO49635/09 ........ Mel .................................................................................. Gro Britt Skarseth 
 NO 46069/13 ....... Zarya ................................................................................ Tone B. Hansen 
 FI52838/12 .......... Kefeus Iridium.................................................................. Tone B. Hansen 
 NO44136/10 ........ Nay-la-chee’s Lava Gihli ................................................... Irene Borgen 
 
 

Vi oppfordrer alle med hunder som har oppnådd kravene for N TCH til å sende inn søknad. 

Fra og med 1.1. 2014 kan siberian husky få tittelen 
Norsk Trekkhundchampion (N TCH). 
 
Krav for å oppnå championatet 
Hunden skal ha minst tre 1. premier fra trekkhundprøver 
for polare raser (se reglene på www.siberian-husky.net un-
der aktiviteter og trekkhundprøver). 1. premiene kan være 
en blanding av KD (sprint), MD (mellomdistanse), og LD 
(langdistanse). 
 
I tillegg skal hunden ha minst én gang Very Good på utstil-
ling i et av de nordiske landene etter fylte 15 måneder. 
 
Hunder som har fått godkjent tittel N TCH vil bli presen-
tert i Huskybladet. For å oppnå tittel skal hundene ha doku-
mentert funksjonell anatomi (rasetypisk, godt bygget, vink-
ler, bevegelse) slik den beskrives i rasestandarden og som 
blir observert og bedømt i utstillingsringen, men ikke minst, 
skal hunden ha vist evne til å kunne utføre sin funksjon 
som trekkhund i konkurranse med andre trekkhunder. På 
den måten er det mulig å så objektivt som mulig få vurdert 
om den innehar de egenskapene beskrevet i rasestandard 
som ikke kan bedømmes i utstillingsringen. 
 
Formål og bakgrunn for trekkhundprøven 
Prøvens hensikt er under trekkhundtester å bedømme hun-
dens egenskaper med tanke på avlsarbeidet og fremme 
bruksegenskaper. 

Regelverket for trekkhundprøver av siberian husky er utar-
beidet og vedlikeholdes av Norsk Siberian Husky Klubb 
(NSHK) som samarbeidende klubb med NKK. 
 
Følgende utdrag fra rasestandarden står sentralt ved be-
dømmelse av bruks- og trekkegenskapene for hunder av 
rasen siberian husky: 
 
”Karakteristisk for rasen er flytende og ledige, tilsynelaten-
de uanstrengte bevegelser. Den utfører sin opprinnelige 
funksjon i selen med å trekke en lett last i moderat tempo 
over store avstander.” 
 
Disse egenskapene er det meget vanskelig eller umulig å 
vurdere i utstillingsringen. Det er også viktig at vurdering av 
den enkelte hund gjøres på et så bredt grunnlag som mulig. 
Det vil si at hunden må sammenlignes med et nivå satt av 
de beste representantene for rasen og andre trekkhunder. 
Det er også viktig at vurderingen gjøres på et grunnlag som 
er samlet inn over tid. 
 
Den beste måten å bedømme en trekkhund på er i trekk-
hundprøver som passer med det rasestandarden beskriver. 
Trekkhundprøvene inngår i utvalgte løp arrangert av rase-
klubbene for de polare rasene eller av klubber tilsluttet 
Norges Hundekjørerforbund. I disse løpene møter man 
sledehundspann bestående av sibirsk husky, andre raser og 
uregistrerte hunder. 

NORSK TREKKHUNDCHAMPIONAT 
PRESENTASJON AV HUNDER MED N TCH TITTEL 
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N TCH ULVEHEIA’S NUSSE Presentasjon 
av N TCH 

og hun har (nesten) på egen hånd lært 
seg å øke farten før motbakker slik at 
spannet kommer langt opp i bakkene 
før det begynner å bli tungt. Passe-
ringer går også som en drøm. 
 
Negative sider: Som leder er hun 
ikke ekstremt god på kommandoer, 
hun kan også ha en tendens til komme 
bakover ved f.eks vannepauser på 
høsttrening. 
 
Meritter 
Løp 
2011: Rørosløpet 6 spann, 1.plass, 
IFSS VM MD 6 spann, 11.plass, Rju-
kanløpet 6 spann, 7.plass, Huskyløpet 
8 spann, 2. plass 
2012: Rørosløpet 8 spann, 2.plass, 
Huskyløpet 8 spann, 3. plass, Åpent 
NM MD 8 spann,8.plass. 
2013: Vikerfjelløpet 8 spann 70 km, 2. 
plass, Vildmarksracet 2x60 km 8 
spann, 2.plass, Huskyløpet 8 spann, 
3.plass. 
2014: Vikerfjelløpet 65 km 8 spann, 
3.plass, Vildmarksracet 2x60 km 8 
spann, 2.plass, 
2015: WSA VM Åpen MD, 6.plass 
 
Utstilling 
NSHK spesialutstilling 2014, VG 
 
Avkom: Begge med NTCH Nay-la-
chee’s Lava Goshe 
 
2013: Atim, NTCH Zarya, Constanze, 
Sprinter, Taiga, Eclipse 
2015: Sari, Togu, Navarra, Dovre, 
Salto, Ozzy, Lita, NittedalsYuki 

Kjønn: Tispe 
Vekt: ca. 18 kg 
Født: 06.08.2009 
 
Oppdretter. Øystein Kristiansen 
Eiere: Svein Dufseth/Irene Borgen. 
 
Litt om hundene bak: Nusse kommer 
fra hovedsakelig svenske sprintlinjer og 
meningen var at hun skulle gå i Øystein 
Kristiansen sitt sprint spann i VM i 
2011. Bak Nusse ligger Øystein sin le-
derhund Snehvit og AC-DC som var 
en viktig leder i Jens Lindberget sitt 
sprintspann. Da Øystein måtte gi opp 
sin satsing kom hun til oss som 1 åring 
og gikk inn i vårt mellomdistansespann. 
Noen av slektningene hennes som ble 
omplassert samtidig gikk også i Marius 
Moholt sitt spann på FM 1000. 
 
Gemytt: Nusse er en veldig forsiktig 
dame overfor folk. Hun holder seg 
gjerne i bakgrunnen og venter på tur 
for å få mat og kos. Vi må nesten pas-
se på for ikke å overse henne. I flok-
ken er hun imidlertid mer dominant og 
er nok i dag alfa-tispen hos oss. I hun-
degården er hun veldig rolig. 
 
Nusse har hatt to valpekull, og hun har 
vist seg som en fantastisk god mor.  

Pels og kroppsbygning: Nusse har 
bra pels. Hun er funksjonelt veldig bra 
bygget, noe som gir seg utslag i stor 
fart. Hodet kunne imidlertid ha vært 
noe penere. 
 
Egenskaper som trekkhund: Nusse 
har stor fart og en enorm vilje til å ville 
framover. Da vi overtok henne ble vi 
fortalt at hun hadde lederpotensiale. 
Jeg prøvde henne litt, men fant ut hun 
var veldig venstrevridd, så det ble 
droppet en stund. Etter hvert satte jeg 
henne fram igjen som fartsholder og 
fikk veldig bra effekt av det. Nå er hun 
en av hovedlederne i spannet vårt. 
Hun har fått mer erfaring og lært seg 
mye. Venstrevridningen er borte. Hun 
er mye flinkere til å spare på kreftene 

N TCH Ul-
veheia’s Nusse 

Snowdigger’s Ac-DC 

Stuyahok’s Tex 
Tupilak’s Trapper 

Stuyahok’s Fang 

SE (Polar)CH 
Unisak’s Gaia 

Rookie’s Sadam 

Unisak’s Barbara 

Snehvit 

Mooki Av Tassibakke 
Tåkeheimens Frekke Freke 

Gaja’s Lizy 

Nay-la-chee’s Bjørne-
whity 

Arctic Song’s Crapyl Kvikk 

Vargteam’s Crazy li 

Foto: Rikke Bergendahl. 
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Nusse foran til høyre, Goshe nest bakerst til høyre. Foto: Øistein Sørensen. 

Over. Foto: Runar Golimo Simonsen. 

Til venstre. Foto: Svein Dufseth. 
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N TCH Nay-la-
chee’s Lava 
Goshe 

Sepp 

Skooter Av Vargevass 
Simson Av Vargevass 

Gitana Av Vargevass 

Foxy 
Vargteam’s Fredrik 

Vargteam’s Tine 

Nay-la-chee’s River 
Jenisej 

Nay-la-chee’s Troyka 
River 

Nay-la-chee’s Narrow Trail Troy 

Lure Larka 

Nay-la-chee’s Cool’n 
Rude Hex 

Northomes Rude-e At Axis 

Nay-la-chee’s Cool Running 
Kenoia 

N TCH NAY-LA-CHEE’S LAVA GOSHE Presentasjon 
av N TCH 

Kjønn: Hannhund 
Vekt: ca. 23 kg 
Født: 20.04.2010 
 
Oppdretter. Rikke Bergendahl 
Eiere: Svein Dufseth/Irene Borgen. 
 
Litt om hundene bak: Faren er Sepp 
som kommer fra Tore Hunskår. Sepp 
kom fra samme kull som Tore’s kjente 
ledere Juni og Kvikki. Bak disse ligger 
bl.a Vargteam’s Tine og Fredrik som 
var en meget bra kombinasjon og 
Skooter av Vargevass. Moren er Nay-
la-chee’s river Jenisei hvor det i tillegg 
til Rikke’s egne linjer ligger noe 
Northome bak. 
 
Gemytt: Goshe er en veldig stødig 
hund som er opptatt av å gjøre ting 
riktig. Stille og rolig i hundegården. 
 
Pels og kroppsbygning: Goshe har 
kraftig pels, han har litt korte bein, og 
ikke så veldig bra kryss, men et veldig 
pent hode. 
 
Egenskaper som trekkhund: Goshe 
er en hund som alltid gjør jobben sin. 
Han kan gå i alle posisjoner i spannet, 
også som leder, men går nå mest som 
bakhund. Han har et fantastisk trekk-

hode og har aldri slakk line. På grunn 
av den kraftige pelsen og litt korte bein 
hadde han tidligere problemer med at 
han kunne bli for varm særlig om det 
gikk litt fort på høsttrening. 
 
Etter hvert har han lært seg et veldig 
rasjonelt løpesett som kompenserer 
for dette. 
 
Negative sider: Ikke så veldig rask på 
grunn av de korte beina og litt tendens 
til krøllhale. Kan være litt skeptisk 
overfor fremmede 
 
Meritter 
Løp 
2012: Rørosløpet 8 spann, 2.plass, 
Huskyløpet 8 spann, 3. plass, Åpent 

NM MD 8 spann,8.plass. 
2013: Vikerfjelløpet 8 spann 70 km, 2. 
plass, Vildmarksracet 2x60 km 8 
spann, 2.plass, Huskyløpet 8 spann, 
3.plass. 
2014: Vikerfjelløpet 65 km 8 spann, 
3.plass, Vildmarksracet 2x60 km 8 
spann, 2.plass, 
2015: WSA VM Åpen MD, 6.plass 
 
Utstilling 
NSHK spesialutstilling 2013, VG 
 
Avkom: Begge med NTCH Ulveheia’s 
Nusse 
2013: Atim, N TCH Zarya, Constanze, 
Sprinter, Taiga, Eclipse 
2015: Sari, Togu, Navarra, Dovre, 
Salto, Ozzy, Lita, NittedalsYuki 

Foto: Runar Golimo Simonsen. 
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Foto: Dirk Strietholt. 

Foto: Rikke Bergendahl. 
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TEKST OG FOTO: BÅRD BAKÅS. 

Værmeldinga tilsa at nå kommer som-
meren og det var meldt sol og fint hele 
uka. Vi hadde dagene fra 16.- 22. au-
gust til rådighet, så nå skulle storørre-
ten tas. Vi er undertegnede og den 
sibirske huskyen Chris, samt min tur-
kamerat gjennom mange år, Jens, og 
hans kløvhund, irsksetteren Røa. 
 
Etter å ha parkert bilen og fått pakket 
alt utstyr i sekker og kløver, startet 
turen på stien innover mot Jengelvat-
net. Sola skinte fra skyfri himmel og 
heldigvis med god vind som gjorde at 
kilometer etter kilometer ble tilbake-
lagt innover fjellet. Etter hvert kom vi 
ned til Storelva, og på grunn av sen 
snøsmelting og regn de siste dager var 
vadestedet over den brede elva for-
holdsvis dyp etter vår mening. Jeg tok 
av kløven på Chris da jeg var redd 
denne kunne bli som en flytevest for 
ham og han kunne bli med strømmen. 
Etter ca 5 meter nektet Chris å bli med 
på dette. Han syntes det var for skum-
melt da han aldri hadde krysset en så 
stor og bråkete elv. Han vred seg ut av 
halsbåndet og løp tilbake på land. Selv 
måtte jeg bare fortsette til den andre 
siden med den tunge børen jeg hadde. 
Jeg prøvde å plystre og lokke ham 

over da han fikk se at Røa kom seg 
velberget over, men han var ikke å se. 
Etter å ha fått av meg børen på den 
andre siden, snudde jeg og gikk over 
igjen med isvann til langt opp på låre-
ne. Da jeg nærmet med land fikk jeg se 
Chris sitte under noen bjørker og han 
var tydelig glad for å se meg. Det var 
også jeg, da jeg hadde vært redd for at 
han hadde løpt helt ned til bilen igjen. 
Vi tok oss en liten prat og prøvde 
igjen. Denne gangen gikk det bedre og 
da han oppdaget at han faktisk slapp å 
svømme gikk resten som en lek.  
 
Etter tørking av sokker og fjellstøvler, 
samt litt mat i sola, fortsatte vi innover 
til Orrekvatnet. Det var da såpass sent 
på kvelden at fisking orket vi ikke. Telt 
ble satt opp og det tok ikke lang tid før 
soveposen ble inntatt. 
 
Dagen etter fortsatte turen innover 
forbi Jengelvatnet og opp til lille Kjuk-
kelvann. Her fant vi en fin leirplass, 
men med utrolige mengder med mygg. 
Det var nå helt vindstilt og myggpla-
gen var til tider kolossal. Vi er vandt 
med mygg i Femundsmarka, men det 
er som en liten sommerbris i forhold 
til orkan. Det var til tider uutholdelig. 
 

Chris var sliten etter mange timer med 
tung kløv så han fikk gå løs for første 
gang i sitt liv. Han lusket et stykke bak 
leiren vår og gravde seg ei grop i ei 
snøfonn. Her trivdes han tydelig bedre, 
enn ved den myggleiren ved teltet. Jens 
mente at vi måtte passe på så ingen tok 
han for å være ulv, i tilfelle noen andre 
fjellvandrere fikk se ham. 
 
Dårlig med fisk skyldtes nok det kalde 
vannet. Det var ikke mer enn tre uker 
siden samene kjørte snøscooter på isen 
her oppe, så vi pakket sammen og opp-
rettet ny leir på halvøya som stikker ut i 
Jengelvatnet. Chris stortrivdes med å få 
gå løs sammen med Røa og holdt seg i 
nærområdet, hvor han kom tilbake 
hver gang jeg lokket på ham Det var 
godt å se hvor godt han trivdes med å 
løpe rundt å føle seg fri. Han og Røa 
lekte som valper og storkoste seg. 
 
Etter flere dager i Børgefjell satte vi 
kursen mot sivilisasjonen igjen. Siste 
leir ble ved Orrekvatnet igjen og denne 
gangen fikk vi mer enn nok med fin 
ørret, som ble filetert og stekt i panna. 
Turen over Storelva gikk fint med kløv 
på Chris da vannstanden hadde sunket 
betraktelig etter ei uke med finvær. De 
siste kilometerne ned til bilen skjønte 
nok Chris at turen snart var over, og at 
han kunne bli kvitt kløven. Han dro 
skikkelig i båndet og det var hardt å 
være lårmuskler for å holde ham igjen. 
 
Chris var en del plaget med hosting og 
harking siste del på turen, særlig når 
han hvilte. Dette skyldes kanskje enor-
me menger mygg som han hadde 
snappet i seg, og kanskje mygg i nese-
borene. En uke etter han kom hjem 
ble almenntilstanden hans dårligere. 
Han verket og var tett i nesen, så dyr-
legetime måtte til. Etter en uke med 
antibiotika ble Chris frisk som en fisk 
igjen. Ifølge dyrlegen var nok dette en 
skikkelig forkjølelse, da alle prøver 
som ble tatt ikke fant noen uregelmes-
sigheter. 
 
Turen anbefales for alle som er glad i 
fjell og fiske. Husk bare gode fjellsko 
og myggolje. 
 
God tur! 

Min herlige, stødige, rolige hannhund Chris var med som kløvhund på 
årets ukestur i fjellet. I år var vi uten kano, men med tunge ryggsekker og 
kløv, gikk turen i Børgefjell med start fra Tomasvannet ved Majavatn. 
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VALPEFORMIDLING 
NSHK har et system for formidling av valper. Både påtenkte kull og fødte valper kan formidles via valpeformidler og 
klubbens hjemmesider. Forutsetningen er at man er medlem av NSHK. Vi anbefaler at alle som skal selge valper bru-
ker denne tjenesten. Den er et felles, likt system for alle kull. Vi krever at NKKs etiske regler er fulgt eller at man har 
søkt om og fått dispensasjon. Det er en forutsetning for å få registrert valpene. 
 
I tillegg har vi bedt oppdrettere komme med mest mulig opplysninger om foreldredyrene. Det synes vi er viktig, slik 
at valpekjøpere kan orientere seg. Det erstatter ikke samtaler med oppdretter, besøk i valpegården, utfyllende opp-
lysninger og det å spørre seg rundt. 
 
Det man kan gi opplysninger om, er premier oppnådd på utstilling og resultater på løp. Man kan også legge inn 
andre opplysninger, som f.eks. helseattester man har gjort. Helsetester og utstillingsresultater skal også ligge på 
Dogweb for de enkelte dyrene, men løpsresultater gjør det ikke. Det er p.t. ingen restriksjoner eller anbefalinger på 
avl i NSHK. Det er opp til hver enkelt å velge hva det skal legges vekt på. Klubbens formålsparagraf legges likevel til 
grunn for utvelgelsen av de merittene vi ber oppdrettere fortelle om (trekk og utstilling). 
 
Formidling gjennom NSHK er ikke til hinder for å formidle andre steder i tillegg, som f eks Finn.no eller egen hjemmesiden. ■ 

Kull 156888, født 29.08.2015 

Oppdretter: Meinhard, Erik 

NO52365/15 Max 

NO52366/15 Ole 

NO52367/15 Grim 

NO52368/15 Luna 

NO52369/15 Luan Piena 

NO52370/15 Athena 

Mor: NO46898/13 Vikerkollen's Dm Troika  

Far: SE50855/2013 Indian Tribe Husky's Wapi  

Nye registreringer Kull 157582, født 25.09.2015 

Oppdretter: Rangnes Tanita Hakkebo 

NO54527/15 Gm Alcide 

NO54528/15 Gm Jason 

NO54529/15 Gm Kjekk Bill 

NO54530/15 Gm Warlow 

NO54531/15 Gm Nelsan Ellis 

NO545232/15 Gm Eric 

NO54533/15 Gm Snooke 

Mor: SE11924/2011 Geyfa  

Far: NO41732/11 Nordens Skogul's Birk Mocca  

Kull 157448, født 29.09.2015 

Oppdretter: Smuk, Ragne Kristine 

NO54098/15 Vesterelva’s Hemulen 

NO54099/15 Vesterelva’s Hattifnatt 

NO54100/15 Vesterelva’s Stinky 

NO54101/15 Vesterelva’s Mummi 

NO54102/15 Vesterelva’s Sniff 

NO54103/15 Vesterelva’s Snusmumrikken 

NO54104/15 Vesterelva’s Too-ticki 

NO54105/15 Vesterelva’s Hufsa 

Mor: NO45594/12 Klara Av Viddashusky  

Far: 22172/06 Raggen  

Hvert eneste år før jul er alle som 
driver med hundekjøring, på jakt 
etter snø. De finkjemmer alle vær-
meldinger både på nett og tv på jakt 
etter det hvite gullet. De har for 
lengst brukt opp budsjettet for hun-
desokker, lei av møkkete bikkjer 
som ser ut som de har vært i gjørme-
bryting, klær som blir så møkkete at 
de må høytrykk spyles etter hver tur. 
 
TEKST OG FOTO: BÅRD BAKÅS 

Vi må nok begynne å innse at vintrene 
er ikke som før. Snøen uteblir, isen på 
fjellvannene er som slaps, og den ene 
varmeperioden etter den andre står i 
kø som gjør at humøret faller til langt 
under sledemeiene. 
 
Noen lyspunkter finnes, i allefall noen 
små. Jeg fant slede føre 1. helga i de-
sember. Det la seg noen cm på seter-
vegene og etter noen mil på snøscoo-
ter for å legge en viss såle, ble det 
brukbart både lørdag og søndag. I dag, 
mandag, regner det igjen og det forjet-
tede land er nok en gang forsvunnet. 
 
Dette er kanskje typisk trøndervær, 
men det ser ikke ut som det er så mye 
annerledes i andre deler av landet hel-

ler. Blir Femundløpet arrangert med 
vogn om noe år? Det er nok flere enn 
meg som blir frustrert av dette. 
 
Men, og det er et men, er det bare 
fordi vi har dårlig hukommelse? Jeg 
sitter og ser på treningsdagbøker tilba-
ke i tid. Det var kanskje ikke bedre for 
noen år siden heller? 
 
Her er noen eksempler fra trenings-
dagbøkene på overgang mellom vogn 
og slede de siste år: 
 
2012 
01.12.12: Vogn i dag også, slaps og 
vått. Hundene er lei av gjørme. 
02.12.12: Vogn, samme dritføre. 
25.12.12: Brukte bil i dag, isete veier 
gjør vognkjøring umulig. 
26.12.12: Bil i dag også. 
 
2013 
24.11: Første sledetur, gikk tungt i våt 
nysnø, god trening for hundene. 
25.11- 08.12: Snø regnet bort, bruker 
bil. 
11.12: ute med slede, kamikazekjøring 
på is. 
12.-27.12: noen få sledeturer på is og 
grus. 

28.12.: Mildværet fortsetter, og den 
lille snøen som er forsvinner. 
 
2014 
14.12: vinterens første sledetur, beleg-
get er flerret av. 
20.12: sledetur på snø, ikke mye med 
det går. 
 
Vi får bare smøre oss med tålmodig-
het, snøen og sledeføret kommer nok i 
år også, det er bare denne ventetiden 
som er så uutholdelig. ■ 
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BIR - BEST I RASE 

Asti Dog Haus Silver Bell, Katalog: 09946 

Eier: Chizhma, Vladislav, Russland 

Oppdretter: Vlada Tsisak, Russland 

 

BIM - BEST I MOTSATT KJØNN 

Heartbreaker Winter Melody, Katalog: 09897 

Eier: Goszka, Sylwia, Polen 

Oppdretter: Sylwia Goszka, Polen 

 

OPPDRETTERKLASSE 

Dommer: Terje Lindstrøm 

Plassering Oppdretter 

1 Siberian Country Vladislav Chizhma - Russland 

2 Winter Melody Ewa Gorska, Jose Luis Gomez Sanchez - Polen 

3 Okami's Helena Skoglund - Sverige 

 

BESTE JUNIOR 

Efrat Of Siberian Country, Katalog: 09888 

Eier: Chizhma, Vladislav, Russland 

Oppdretter: Vladislav Chizhma, Russland 

 

BESTE VETERAN 

Sheytan's Beauty Cheapendale, Katalog: 09916 

Eier: Shepeleva, Elena, Russland 

Oppdretter: Dominique Firetto, Frankrike 

 

BESTE VALP 

Ananya Av Nixenspitze, Katalog: 50573 

Eier: Normanseth, Monica, Norge 

Oppdretter: Normanseth, Monica, Norge 

 

VALPEKLASSE 6-9 MÅNEDER, HANNER 

Dommer: Terje Lindstrøm 

1 Svært lovende 50562 All About Orinoco Win Hands Down 

2 Svært lovende 50564 Takuna Aloki 

3 Svært lovende 50563 Kristari Red Diamond Kingdom Navjor 

 

VALPEKLASSE 6-9 MÅNEDER, TISPER 

Dommer: Terje Lindstrøm 

1 Svært lovende 50573 Ananya Av Nixenspitze 

2 Svært lovende 50567 Gelido Vento Halloween Kiss 

3 Svært lovende 50572 Xatsus Showstopper At Barkas 

4 Svært lovende 50571 Montana Triumphant Beauty 

Ikke møtt 50569 Dakota 

Lovende 50565 Okami's Someone Special 

Lovende 50566 Magical Winter Melody N Triumphant 

Lovende 50568 Million Dollar Baby Triumphant Beau 

Lovende 50570 Princess Grey Hydrargium 

Lovende 50574 Snøfrost Skimrende Stjernelys 

 

JUNIORKLASSE - HANNER 

Dommer: Terje Lindstrøm 

1 Excellent R.CERT 09888 Efrat Of Siberian Country 

RESULTATER FRA EUROPEAN DOG SHOW 2015 

TEKST OG FOTO: TORA KLEVEN. 

Reg nr 28187/08 født 26.11.2008 N TCH SE UCH Rossevangens Dina, 
etter N SE UCH N TCH SE (POLAR)CH Heidiburghs Eric og Snøhei-
mens Tanja 
 
Dina har certifikat på følgende utstillinger 
Norsk Polarhundklubb 30.4.2011 på Elverum 
Svensk Polarhundklubb 29.5.2014 Ånnaboda 
Svensk Polarhundklubb Rasspecialen 20.9.2014 
Svensk Polarhundklubb 14.5.2015 Ånnaboda 
Dina er også norsk trekkhundchampion. 
 
Eier og oppdretter: Viggo Jørgensen og Tora Kleven. 
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2 Excellent 09889 Tristan Of Inner Vision 

3 Excellent 09885 Break The Wave Winter Melody 

4 Very good 09884 Demidoff Talent Scout 

Good 09880 Snøfrost Ymer Den Digre Orca 

Good 09881 Libesol Why So Serious 

Ikke møtt 09882 Run Roy's Dance In Secret Oliver 

Ikke møtt 09883 Graffsiberians In God We Trust 

Ikke møtt 09886 Shejrix Expecto Patronum 

Ikke møtt 09887 Run Roy's Dance In Secret Freddy 

 

UNGHUNDKLASSE 

Dommer: Terje Lindstrøm 

1 Excellent 09891 Zaltana Champagne Mohito 

2 Excellent 09892 Suphan's Thunder Storm 

3 Excellent 09890 Thranduil Of Poliarine Arktika 

 

ÅPEN KLASSE 

Dommer: Terje Lindstrøm 

1 Excellent 1.BHK CERT CACIB BIM 09897 Heartbreaker Winter Melody 

2 Excellent R.CACIB 09899 Konek- Gorbunok Of Siberian Country 

3 Excellent 09902 Husky Haven Non Stop Dance 

4 Excellent 09894 Red Moon Rising Winter Melody 

Excellent 09895 Okami's Quit Is Not A Option 

Excellent 09898 Husky Haven G-hawaiian Rum 

Excellent 09900 Ayaks 

Excellent 09901 Carillo Sweet Dream 

Very good 09893 Okami's Out Of Control 

Very good 09896 Dyson De L'ecume Des Cimes Blanches 

 

BRUKSHUNDKLASSE 

Dommer: Terje Lindstrøm 

1 Excellent 09904 Bikkemberg Dimensiyon Luxury Life 

2 Very good 09903 Daredevil Is Star'n Nordica 

 

CHAMPIONKLASSE 

Dommer: Terje Lindstrøm 

1 Excellent 09912 Kristari's Jose Cuervo 

2 Excellent 09911 Elmo De Artic Grana 

3 Excellent 09913 Hay Je Ho Cold Play 

4 Excellent 09907 Okami´s Magic Moments 

Excellent 09906 Special Effect Jar Jar Binks 

Very good 09905 Hightower's Freke Winter Spirit 

Very good 09908 Trillium Blue Most Wanted In Russia 

Very good 09909 Okami's Leader Of The Pack 

Very good 09910 Asti Dog Haus One A Million 

Ikke møtt 09914 Aarctic Magic Winney 

 

VETERANKLASSE 

Dommer: Terje Lindstrøm 

1 Excellent 09916 Sheytan's Beauty Cheapendale 

2 Excellent 09915 Hank De Ciukci 

 

JUNIORKLASSE - TISPER 

Dommer: Terje Lindstrøm 

1 Excellent 09925 All About Orinoco Asti Dog House 

2 Excellent 09926 Nordysak Show Crazy For You 

3 Very good 09923 Laitkiper's Viscountess Kreyna Ster 

4 Very good 09927 Rösebäckens Cordova 

Very good 09917 Libesol I Came To Believe 

Very good 09920 Bewitched N Bewildered Wintermelody 

Very good 09928 Polar Pawprints Finding Neverland 

Ikke møtt 09918 Lapicum Catch Me If You Can 

Ikke møtt 09919 Husky Haven Peggy Sue 

Ikke møtt 09921 Libesol Let`s Do It Negiinu Style 

Ikke møtt 09922 Snøfrost Såga Den Vise 

Ikke møtt 09924 Brigimerci A Cappella 

 

UNGHUNDKLASSE 

Dommer: Terje Lindstrøm 

1 Excellent 09930 All About Orinoco Amazing Smile 

2 Excellent 09933 You Are In Trouble Winter Melody 

3 Excellent 09932 Husky Haven Miss Galaxy 

4 Very good 09931 Renesmee Thiumphant Beauty 

Ikke møtt 09929 Vikerkollen's Pl Frøken Frost 

Ikke møtt 09934 Diamond Star Srebro Polnocy 

 

ÅPENKLASSE 

Dommer: Terje Lindstrøm 

1 Excellent 09945 Belstok Prima Meri Exclusive 

2 Excellent 09938 Kalinka-malinka Of Siberian Country 

3 Excellent 09940 Okami's Once Upon A Time 

4 Excellent 09936 Husky Haven Galactic Fantasy 

Excellent 09937 Rösebäckens Arvada 

Excellent 09939 Havasfalka Szépe Zora 

Excellent 09943 Okami's Qualified To Be Your Angel 

Excellent 09944 Libesol Into The Wild 

Very good 09935 Snøfrost Kjølige Fjellbris 

Very good 09942 Arctic Magic Silver Moon 

Ikke møtt 09941 Carillo Sansa 

 

CHAMPIONKLASSE 

Dommer: Terje Lindstrøm 

1 Excellent 1.BTK CERT CACIB BIR 09946 Asti Dog Haus Silver Bell 

2 Excellent R.CERT R.CACIB 09947 Maple Taffy Of Poliarine Arktika 

3 Excellent 09949 Icily's Diamond Doll 

4 Excellent 09953 Once Upon A Winter Time D Vanisella 

Excellent 09948 Laitkiper's Cherish Jaquelline 

Excellent 09952 Tiger Lily Winter Melody 

Very good 09950 Kontoki's Gee Whiz! 

Very good 09951 Special Effect Queen Amidala 

Very good 09954 Nanook Stormcall Northern Sky 

Very good 09956 Bedarra Kat Von D 

Very good 09957 Okami's Just Talk About Alva 

Very good 09958 Luxury Life Zoritsa Of Malibu 

Good 09955 Sachem's Dream Bellatrix 

Ikke møtt 09959 Snøfrost Isende Rim 

 

VETERANKLASSE 

Dommer: Terje Lindstrøm 

1 Excellent 09960 Belstok Enni Daystar 

Very good 09961 Naty Jednicka 

Ved en feiltagelse ble det i forrige utgave skrevet feil navn på hun-
den som vant åpen klasse tisper på NSHKs Spesialutstilling på 
Lillestrøm, september 2015. Lena Sparbo Vanvik med vinneren-
Bella. Foto: André Vanvik. 
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TEKST: LENA VANVIK. 
Yvonne Dåbakk er et navn som har 
vært på manges lepper i siberian 
husky miljøet. En av tingene vi hø-
rer mest om, er hennes flotte resul-
tater i sine to Iditarod. Hun er helt 
klart en person å se opp til, med sitt 
renrasede siberian husky spann og 
sitt ekstreme pågangsmot. Hun var 
også en av heltene som krysset 
mållinjen i Iditarod 2015 og akkurat 
som med Rob Cooke har vi stilt 
henne mange spørsmål om hvor-
dan livet som aktiv hundekjører er. 
 
Hvordan startet du med hundekjøring? Jeg 
har alltid vært fascinert av Arktiske 
strøk og ekspedisjoner samt inutiv liv 
og kultur. Jeg har også hatt en stor 
svakhet for polare hunder og hunde-
kjøring. Det var da jeg bodde på Sval-
bard at den første muligheten for å 
prøve dukket opp for første gang. 
 
Hva fikk deg til å bruke siberian husky og 
ikke alaska husky? Siberian husky pas-
ser til aktivitetene jeg liker å holde på 
med og de elsker å være med på turene 
jeg liker. En utholdende, rask, hardfør, 
enkel og lojal hund! 
 
Når fikk du din første siberian husky? Den 
fikk jeg i 2008. Det tok to år før vi 
hadde et lite spann på Svalbard, med 
tre siberian huskyer, en grønski, to 

malamutter og en shiba inu.  
 
Hvor mange hunder har du alt i alt i dag? I 
dag har vi 26 voksne hunder, inkludert 
to chukchi hunder og en shiba. 
 
Hvordan velger du hundene du skal bruke? 
Hos oss er alle hundene i bruk.  
 
Hvilke linjer har du i hundene dine? Vi har 
linjer som Hans-Christian Ørjestad, 
Vargteam, Kodiak, Lokiboden, litt 
Northome og Penkhala. 
 
Hvor mange store løp har du vært med på? 
Jeg har fullført to Iditarod 1600 km, 
Nadezhda Hope løpet 650 km i Sibir, 
to Finnmark 500 km og Femund 400 
km. 
 
Er det noen av hundene dine du har et ekstra 
godt forhold til? Alle hundene er forskjel-
lige med hver sin utpregede personlig-
het. Man blir utrolig godt kjent og ut-
vikler et spesielt forhold til hver og en 
av dem når man jobber like tett sam-
men og opplever så mye sammen som 
det vi har gjort.  
 
Hvordan er det å ha så mange hunder? For 
oss er det å ha hundene en livsstil, de 
er alle sammen del av vår familie. Når 
vi ikke er på jobb dreier det meste seg 
om hundene. De er med på det aller 
meste vi foretar oss og hundenes vel 

har alltid høyst prioritet. 
 
Hva er de største hindringene du har møtt på 
veien til å bli en god hundekjører? Som med 
de fleste andre tingene blir man aldri 
utlært. Vi har i forhold til mange andre 
- holdt på i veldig få år - fire løps-
sesonger så langt - og har heldigvis 
mye igjen å lære. Hindringer er til for å 
løses og læres av. 
 
Er det noe du kunne ønske du hadde gjort 
annerledes? Jeg angrer aldri på noe jeg 
har gjort, men prøver heller å ta lær-
dom av det jeg mener ikke gikk helt 
etter planen og gjøre det bedre eller 
annerledes neste gang.  
 
Har du tid til noen hobbyer utenom hunde-
kjøring? Hundekjøringen tar mye av 
tiden, spesielt på høsten og vinteren. 
Men det er fortsatt tid til jakt og fiske, 
egen trening, sosialt samvær med ven-
ner også utenfor hundekjørermiljøet, 
litt reising og litt film. 
 
Hva er de viktigste tingene å huske før et 
løp? 
Det er å stole på at man har gjort en 
god nok jobb i forberedelses- og tre-
ningsperioden og er klar. Og så klart å 
glede seg til å komme på sporet med 
hundene og kose seg på løp.  
 
Hvordan er prosessen når du får en ny hund, 
som du vil trene opp? Vi avler stort sett 
hundene til spannet selv, og har dem 
fra de er valper. Treningen og opplæ-
ringen tilpasses hundene slik at vi får 
det beste ut av hvert individ.  
 
Hva må du huske på av utstyr til deg selv 
når du skal kjøre et løp? I lange løp som 
Iditarod må man huske å ha med det 
man trenger for å klare å ta vare på seg 
selv og hundene i alle slags situasjoner 
og vær ute i villmarken over lengre tid. 
Det uten hjelp utenfra. På mange av 
de norske langdistanseløpene er det 
detaljerte utstyrslister å forholde seg 
til.  
 
Har du noe favoritt merke på utstyret til 
hundene og deg selv? Det er Trail-
breakersleder og linesett som min 
mann lager, de blir akkurat slik jeg li-
ker å ha dem! 
 
Hvor mange mennesker hadde du i teamet 
ditt da du var med på Iditarod? Under 
løpet var det bare meg selv og seksten 
hunder. Ingen hjelp utenfra er tillat. 
Før og etter løpet er min mann min 
største og viktigste støttespiller. Han 

HELTENE FRA IDITAROD 

Snuppa, Ittoq, Najak og Kokos. Foto: Yvon-
ne Dåbakk. 
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lager mye av utstyret, hjelper til med å 
lage til og pakke depotsekkene som må 
sendes ut og trener hundene og slikt. 
 
Hvordan var din opplevelse av Iditarod og 
hvilke er dine favoritt øyeblikk? Iditarod 
var en helt fantastisk opplevelse, begge 
gangene. Vanskelig å beskrive med 
ord. Favorittøyeblikk er det mange av! 
Storslagne naturopplevelser fra spekta-
kulært nordlys, den store Yukon elven, 
Alaskas uberørte villmark, fantastiske 
sol opp og nedganger, de mange små 
landsbyene som ligger isolert langt fra 
all sivilisasjon og alle de hyggelige 
menneskene man møter langs veien. 
Generelt så er det å komme til Bering-
havet min favorittdel av løpet. Jeg els-
ker det karge, arktiske landskapet uten 
vegetasjon.  
 
Hadde du noen problemer på turen? Det 
dukker stadig opp utfordringer i et så 
langt løp som Iditarod. Man må bare 
være oppfinnsom, løse de der og da og 
komme seg videre. Hver løste utford-
ring gir mer kunnskap til neste gang. 
 
Hva var tankene dine når du krysset mållin-
jen? Etter så mange dager ute er det 
faktisk litt rart å komme til det siste 
“sjekkpunktet” og mållinjen og ikke 
skulle kjøre videre. Nesten litt trist at 
det er over allerede, men så kommer 
det jo heldigvis en neste gang! 

Er det noen fordeler å kjøre siberian husky 
fremfor alaska husky i et løp som Iditarod? 
Selv om Iditarod er et ideelt løp for 
siberian husky, både med tanke på kli-
maet og bruken siberian husky opprin-
nelig ble avlet til, er det å kjøre en rase-
hund, med tanke på tilgjengelighet av 
tilstrekkelig gode brukstestede indivi-
der, i dag ikke i seg selv en fordel. Vi 
bare elsker rasen og å kjøre med den. 
Alaska husky som er toppspann i Idita-
rod har gjennom generasjoner blitt se-
lektert utelukkende til å være best egnet 
til det bruket de møter under Iditarod.  
 
Stiller du ut hundene dine? Vi stilte ut no-
en av hundene våre før vi dro til Alas-
ka. Der er det ikke mange utstillinger. 
Planen er å starte igjen når vi kommer 
på plass i Norge. 
 
Hvordan ser du på fremtiden for siberian 
husky som en konkurransehund? Konkur-
ranse er heldigvis så mangt, og det er 
nesten kun eieren som setter begrens-
ningen for hva en siberian husky kan 
brukes til og hvilke konkurranser den 
kan delta i. Vi trener for og deltar ho-
vedsakelig i åpen klasse langdistanse-
løp, og svarer derfor utifra det. 
 
Det er per i dag veldig få siberian hus-
kyspann i de lange løpene. Dette er 
ofte fordi det er både kostbart og tid-
krevende å ha mange hunder, trene til 

åpen klasse langdistanse og kjøre løp, 
samt at eieren må trives med den slags 
type hundekjøring og livsstil og ikke 
minst ha muligheten til det. Utford-
ringen med å bevare en del av siberian 
husky populasjonen med mest mulig 
av de opprinnelige bruksegenskapene 
og dermed evnene som trengs for å 
kunne konkurrere i åpen klasse lang-
distanse er å ha tilstrekkelig mange 
som er villig til og ønsker å investere 
det som trengs over tid, eller har et 
tilsvarende bruk. Mesteparten av opp-
dretterne, utstillerne og eiere av sibe-
rian husky i dag, bruker hundene ute-
lukkende til hobby- og turbruk, som 
familiehunder, eller til å kjøre løp over 
kortere distanser, noe som også modi-
fiseringene av ordlyden i rasestandar-
den over tid og frem til i dag gjenspei-
ler. Det betyr ofte at bruksegenskape-
ne både med tanke på den ekstreme 
utholdenheten og den polare hardfør-
heten ikke blir testet tilstrekkelig for 
åpen klasse langdistanse i hvert ledd, 
og degenererer.  
 
Har du noe du vil si til de som drømmer om 
å drive med hundekjøring? Ikke drøm - 
bare kjør! Veien blir til mens man går. 
Det er nok hyggelige folk i miljøet som 
hjelper en i gang med å låne hunder og 
utstyr, slik at man kan prøve seg frem 
både på tur og løp, for å se om det er 
noe som passer en. ■ 

Sisu, Jesper, Mira og Mini slapper av hjemme i sola. Foto: Yvonne 
Dåbakk. 

En aktiv Iditarod hund er også en sofagris. Her ligger Isikajia og 
Krutt. Foto: Yvonne Dåbakk. 

Yvonne syntes det var litt trist å krysse mållinjen og gleder seg til 
neste gang! Foto: Mille Porsild. 

Mange fine inntrykk fra hundesleden. Foto: Yvonne Dåbakk. 
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lange (640 km), noe som var ideelt 
egnet for utholdenhetsevnen til rasen.» 
 
«I dag legger løpene med korte distan-
ser mellom 5-20 miles (8-32 km) økt 
vekt på fart alene. Den sibirske hus-
kyen var aldri ment å være en sprint-
hund.» 
 
«Gode bevegelser er viktig for enhver 
hund for en effektiv utførelse av sitt 
spesifikke bruk, og især for en uthol-
dene langdistanse sledehund som den 
sibirske huskyen.» 
 
Og til slutt: 
«I dag er medlemsmassen i den Ameri-
kanske Siberian Husky klubb sammen-
satt av mange oppdrettere, utstillere og 
kjørere som alle forenes i sitt ønske 
om å bevare og videreføre denne rasen 
og dens opprinnelige image. Mens vi i 
dag ikke kan etterkomme forfedrenes 
bruk av rasen ved kjøre hund over den 
Sibirske tundraen eller kjøre All 
Alaskan Sweepstakes løpet kan mange 
av oss sele opp hundene våre for kon-
kurranse/løp og glede.» 
 
I 2014 var vi heldige og fikk anled-
ningen til å delta i Nadezhda-Hope 
løpet i Chukotka, Sibir, og besøke 
hjemtraktene til hundene som dannet 
grunnlaget for rasen siberian husky og 
som ble beskrevet i utdragene fra 1969 
standarden ovenfor. I Chukotka blir 
hundene fortsatt brukt og avlet mye på 
samme kriterier og premisser som de 
siste 3000 år – fenotypen varierer bety-
delig med ytelse som avlskriteriet. 
Funksjon/bruk og klima som dikterer 
utseende og bygning. 
 
I 2014 var det fem spann fra Alaska 
som ble invitert til løpet i Chukotka. 
To av spannene hadde fullført Iditarod 
bare to uker før løpsstart i Chukotka 
og var veldig godt trent - Joar Leifseth 
Ulsom sitt spann som kom på 4. plass 
i Iditarod og vårt spann. 
 
Nadezhda-Hope Løpet hadde den 
typiske lengden på ~660 km i 2014 
(tilsvarende det som beskrives som 
«ideell løpslengde» for Chukchi hunde-
ne i 1969 standarden ovenfor). I tillegg 
til dette må spannene fra hele Chukot-
ka kjøre spannene sine fra sine lands-
byer til startstreken og hjem fra mål-
gang, typisk opp mot 300 km hver vei. 
Løpet varierer i lengde/trasee hvert år 
og har vært over 1000 km lang. Etap-
pene var 75-130km lange. 
 
Vi slo det beste Chukchi spannet over 
660 km med 7,5 timer, på sprintetap-
pen over 3 miles lå barna som kjørte et 
eget barneløp med 12-spann bare få 

TEKST: YVONNE DÅBAKK. 

I den første rasestandarden for sibe-
rian husky fra 1932 står det at  
 
“For hundreds of years the Siberian 
Husky has been used as a sled dog in 
northeastern Asia. He should be ex-
ceptionally active, quick and light on 
his feet, able to run in harness with a 
load, at a speed of twenty miles an 
hour for short distances.” 
 
Rasestandarden har blitt endret gjen-
tatte ganger siden 1932, og til sam-
menligning er ordlyden i den gjeldende 
versjonen følgende: 
 
“The Siberian Husky is a medium-
sized working dog, quick and light on 
his feet and free and graceful in action. 
His moderately compact and well 
furred body, erect ears and brush tail 
suggest his Northern heritage. His 
characteristic gait is smooth and seem-
ingly effortless. He performs his origi-
nal function in harness most capably, 
carrying a light load at a moderate 
speed over great distances.” 
 
Men hva menes det egentlig med “a 
load” (vekten av sleden), og hvor langt 
er “a short distance” (en kort strekning) 
som det skrives at hundene kunne løpe 
i 20 mph for i 1932 standarden? 
 
I en privat epost konversasjon fra 
2011 mellom Michael Jennings og meg 
kom han med følgende utdypning:  
 
Den normale marsjfarten til siberian 
husky-spannene på den tiden lå mellom 
10-12 mph (16-19,3 km/t) og kunne 
opprettholdes over flere timer. De kun-
ne så nå den øvre toppfarten beskrevet 
i standarden med 20 mph (32,19 km/t) 
om nødvendig for kanskje 1-3 miles 
(1,6 til 4,8 km), avhengig av forholdene. 
 
Hva «load» betyr er noe vanskeligere å 
fastslå, men Jennings estimerer ut ifra 
det som var vanlig på den tiden at det 
må dreie seg om rundt 200 lbs (90 kg) 
pluss kjører. Han sier videre at når de 
beste kjørerne på den tiden kjørte løp 
(med siberian husky) var det vanlig 
med 30 lbs (13,6 kg) per hund som 
vekt under trening, dette ble så kuttet 
til ca. 11 lbs (5kg) per hund på løp. 
 
Jennings opplyste også at mannen som 
var ansvarlig for den første standarden 
var Julian Hurley, som hadde en av de 
første linjene med hvite siberian hus-
kyer i Alaska, inkludert de første sibe-
rian huskyene som noensinne ble regi-
strert. 

Utover epost konversasjonen med M. 
Jennings gir innledningen til den illust-
rerte standarden fra 1969 den interes-
serte i rasens opprinnelse et godt inn-
trykk av hva og hvordan de opprinne-
lige hundene ble brukt til i Chukotka 
(Sibir), og hva som var grunnen til at 
de første hundene ble importert til 
USA/Alaska. Nedenfor er det gjengitt 
og oversatt noen utdrag fra innled-
ningen. Den interesserte leseren opp-
fordres til å lese hele introduksjonen. 
 
Rasen sibirsk husky ble anerkjent i den 
Amerikanske Kennelklubben i 1930, 
og «The Siberian Husky Club of Ame-
rica» ble dannet i 1938. 
 
«Hundetypen som den Amerikanske 
Kennelklubben anerkjente som sibe-
rian husky ble utviklet av Chukchi fol-
ket fra lengst i nordøst Asia.» 
 
«I ingen rase har funksjon diktert form 
og utseende mer enn i den sibirske 
huskyen.» 
 
«Chukchiene trengte en sledehund 
med en bygning laget for å gi maksi-
mal fart og styrke over store avstander 
med et minimalt energiforbruk.» 
 
«Like etter 1900 hørte amerikanere i 
Alaska, som på den tiden allerede 
holdt på med sledehundeløp for å teste 
og måle sine fangst- og fraktspann, 
historier om en overlegen rase med 
sledehunder i Chukotka/Sibir.» 
 
«Ramsay returnerte til Nome med 70 
Chukchi hunder og trente og deltok 
med tre spann i 1910 All Alaskan Swe-
epstake løpet. Han vant løpet med 
spannet kjørt av John «Iron Man» 
Johnson, og kom på tredje og fjerde-
plass med de andre to spannene.» Til 
info: I 1983 ble det avholdt 75-års ju-
bileum av All Alaskan Sweepstake lø-
pet i samme løype og med de samme 
reglene som i 1910, og vinneren, 5 x 
Iditarod Champion Rick Swenson, 
hadde en vinnertid som var over 10 
timer saktere enn John Johnson i 1910. 
100-års jubileet ble avholdt i 2008 - 
samme løype og regler, men moderne 
utstyr og mengdetrente alaska huskyer 
- og vunnet av Mitch Seavey som vant 
Iditarod i 2004 og 2013, og kom på 2. 
plass i 2015 knappe 13 timer raskere 
enn vinnertiden i 1910. 
 
«I det påfølgende tiåret, spesielt takket 
være de legendariske hundekjørerfer-
dighetene til Leonhard Seppala, domi-
nerte sibirske huskyer løpsscenen i 
Alaska. Løpene var typisk 400 miles 
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Foto: Rikke Bergendahl. 

Foto: Tone Beate Hansen. 

sekunder bak oss. 
 
Chukchiene har ikke anledning til å tre-
ne sine spann systematisk slik vi gjør, 
det er luksus å ha tid og mulighet til 
dette! Hundene i Chukotka brukes enda 
til jakt og kjøres når man må ta seg fram 
når snøen har lagt seg. Vei finnes ikke 
mellom landsbyene så «høsttrening» er 
uaktuelt. Hundene kjøres når man skal 
på jakt eller ta seg fram. Den første 
etappen på 100km ble både vi og Joars 
spann slått av Chukchiene som bare 
fløy forbi, før effekten av vår mengde-
trening (holde fart over tid) slo inn. Vi 
ble utrolig imponert over Chukchi hun-
dene og det de evnet. De som er inter-
essert kan lese en smakebit om løpet på 
vår hjemmeside (http://
siberiansleddogs.com/nadezhda-hope-
race-2014-chukotka-russia/). ■ 
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På kvelden ble det tent opp bål, det 
var ballspill og grilling.  
 
Jeg vil si takk til lederne Maren, Elise, 
Thomas og Trygve på hundekjører-
skolen, det har vært kjempegøy! 
 
Hilsen fra Sajo: ”Det var et fint miljø 
på tur, jeg har vært på Skjelbreia før, 
men det var ekstra artig å være med på 
hundekjørerskole, for da var det så 
mye som skjedde. Jeg likte det nye 

hundehuset jeg bodde i, men ble 
hoppende glad hver gang Vilde kom, 
for da visste jeg at det kom til å skje 
noe moro.” 
 
Takk for oss. 
 
Hilsen Vilde og Sajo 

båndene 
ble bra. 
Det var 
blant annet 
nakkeliner 
og bånd 
med 
innebygd 
strikk. 
 
Når man driver med hunder og er mye 
på tur er det viktig å kunne noe om 
skader og førstehjelp, man vet aldri 
hva som kan skje. Førstehjelpskurset 
lærte oss bla. annet at det er viktig å ha 
med godt utstyr om uhellet er ute og å 
kunne bruke det. Man må selv velge 
hva man vil ha i førstehjelps skrinet. 
Og noen ganger må man bruke det 
man har for å behandle skader.  
 
Dagen etter var det ting som skjedde 
hele dagen. Vi var mye ute, og det ble 
masse turer! Sajo ble satt foran en 
kickbike, og så var det klart for full fart 
fremover. Alle var med på tur, enten 
på kickbike eller med 4-hjuling. Vi ble 
kjent med hverandres hunder, og de 
fikk masse kos. 
 
De som er med på hundekjørerskole er 
interessert i hunder og hundekjøring, 
det er det vi vil prøve og det er det vi 
vil holde på med. Derfor var det 
spennende at Norges mestvinnende 
hundekjører, Robert Sørlie, kom for å 
fortelle oss om hundekjøring og 
hunder. Han har masse erfaring og han 
har vunnet Iditarod, verdens tøffeste 
hundesledeløp, to ganger. Han fortalte 
oss om hvordan man skal behandle 
hundene i lange løp og gode teknikker. 
De må være vant til kulda, og må fores 
godt. I løp kan det ikke være for lite 
eller for mye fett, men akkurat passelig! 
Som hundefører må du kjenne alle 
hundene dine godt, så du vet hva de 
tåler. I løp og på trening må du kunne 
se om hunden klarer mer, eller om den 
må ha en pause. Hundene er det viktig 
å passe på, det er jo de som skal dra. 
Robert var snill, hadde utfyllende svar, 
uhøytidelig. Han gjorde at jeg fikk enda 
mere lyst til å drive med hundekjøring. 
 
Robert Sørli var en trivelig kar som 
hilste på både mennesker og dyr. 

TEKST OG FOTO: VILDE HAVNES. 

Oppmøte for 
alle, mennesker 
og dyr, var på en 
stor parkerings-
plass. Der ble det 
liv etterhvert. 
Noen satt fast i 

trafikken, men alle fikk være med. 
Bagasjen ble kjørt, men menneskene 
og deres hunder for helgen gikk til fots. 
Vi gikk noen km før vi kom til hytten 
¨Skjelbreia¨ på turen vi gikk før vi kom 
til hytta ble man lett kjent med folk. 

 
Etter en 
luftig spa-
sertur med 
hunder og 
folk kom 
vi fram til 
klar taco-
kveld. Før 
jeg kunne 
slappe av 
og spise 
måtte Sajo 
få seg et 
hus som 
hun kunne 

kalle sitt for helgen, og rikelig vann. 
Hun var ikke    helt fornøyd før huset 
var innredet med halm av beste 
kvalitet, men slo seg fort til ro etter det. 
 
Første kvelden var vi mest inne. Vi 
lærte vi å lage forskjellige saker med tau. 
Med syl og tau i alle slags farger gikk vi 
igang. Lærerne må ha vært flinke, for 

Helgen 9.-11. oktober var det endelig tid for hundekjørerskole. Det var 
meldt stort sett fint vær hele tiden, sol, men ikke veldig varmt, derimot 
perfekt hundekjørervær. 
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