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Det er neppe noen tvil om at våren 2020 vil stå igjen som en spesiell
tid. Vi har rett og slett levd i en tid for historiebøkene. Plutselig var
det knapt nok lov til å gå utenfor døra, og vi har vært nødt til å unngå
alle former for menneskelig nærkontakt. Mange av oss har også vært
permittert, og hjemmekontoret har blitt fast tilholdssted for mange.

Vil du annonsere i Polarposten?
Les mer på våre nettsider:
www.polarhund.no/annonsepriser

Da er det godt å ha hundene. Da er det godt å ha en snute som dukker
opp ved siden av beina midt i Teams-møtet med jobben, eller en
logrende kompis som brummer av glede når du står opp om morgenen.

Permittering og
hjemmekontor har gitt
mange fine dager på
tur for Baijas (Olybkas
Mistral Moon) og
eieren.

Polarposten er Norsk Polarhundklubbs
medlemsblad og kommer
ut tre ganger i året.
Alle klubbens medlemmer kan sende inn
stoff til oss. Enten det er reportasje fra turer,
treningstips, bilder, interessante observa
sjoner eller meninger. Det viktigste er at
stoffet har relevans til polarhundeiere på ett
eller annet nivå. Ellers tar vi gjerne i mot ting
som får leserne til å trekke litt på smilebåndet.
Innlegg og artikler som trykkes i Polarposten
uttrykker ikke nødvendigvis redaksjons
komiteens eller styrets syn.
Redaksjonen ønsker å publisere interessante
fagartikler også fra skribenter som ikke er
medlemmer av klubben, dersom artiklene har
relevans for medlemmer.
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Mange av oss har fått mer tid med hundene denne våren enn vi ellers
ville fått. Hjemmekontor er gull for bikkja, og for undertegnede har det
vært godt å ha en firbeint kompis å støtte seg på i en u
 sikker verden.
Forhåpentligvis er det mange hunder som har fått en bedre tid enn
vanlig, med flere turer og mer selskap i hverdagen. Med alle restrik
sjonene har friluftslivet blitt pusterommet for mange. Vi har sett tilløp
til kaos på parkeringsplasser, og møtt folk på de underligste steder.
Butikkene har vært utsolgt for hengekøyer og nettavisene produserer
turtips på løpende bånd. Jeg håper og tror det er mange h
 under og eiere
som har fått h
 augevis av gode opplevelser i en vrien tid. Kanskje har de
mange turopplevelsene gitt mersmak? Det er i alle fall lov å håpe det, og
at flere hunder får en mer aktiv hverdag også etter at krisetiden er over.
For hundemiljøet har det vært vanskelige tider. Norsk Kennel Klub
opplever et dramatisk inntektsbortfall, og i skrivende stund er det
ikke sikkert klubben overlever. Det er alvorlig, og kan få store følger for
hunde-Norge. Heldigvis ser det lovende ut for å arrangere utstillinger
og andre aktiviteter i tiden som kommer, men de store folkemengdene
kan neppe samles før neste år.
Aktivitetene til NKK og raseklubbene er viktige for mange. De er viktige
sosiale fellesskap, og jeg vet mange savner å treffe andre hundeeiere.
Disse aktivitetene er også viktige for å holde liv i de hunderasene vi er så
glade i. Utstillinger og det systemet NKK har utviklet for stamtavler og
raseklubber er a
 vgjørende for å sikre god avl. D
 erfor er det svært viktig at
NKK klarer seg gjennom krisen, og prisverdig at Norsk Polarhundklubb
har besluttet å gjøre det den kan for å hjelpe moderorganisasjonen.
Det er bare å vaske hendene, ta vare på deg selv og hunden din og
krysse fingrene for at pandemien slipper taket raskest mulig. I mellom
tiden er det bare å snøre fjellskoene og ta med bikkja på tur!
John Petter Nordbø
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UTSTILLING AVD. MIDT NORGE
På Levanger camping 18.–20. september

Det har knapt nok vært utstillinger i 2020. For polarhundklubbens del var samojed
samlingen på Hornsjø noe av det siste som skjedde før samfunnet ble lukket ned.

Utsatt årsmøte
og avlyste aktiviteter
TEKST John Petter Nordbø
FOTO Ida Ødegård Skadberg

Den spesielle våren har ført til en rekke
endringer for Norsk Polarhundklubb.
Den kanskje største konsekvensen
er at det fysiske årsmøtet ble avlyst. I
stedet har styret besluttet å avholde
et d
 igitalt årsmøte i stedet. Styreleder
Marius Foldøy opplyser at det vil komme
en ny innkalling til årsmøtet, og ber
medlemmene vil få innkallingen via
e-post.
Innkallingen må ifølge vedtektene sendes
minst åtte uker før årsmøtet.
– Alle medlemmer bør sjekke e-post og
telefonnummeret sitt i Dogweb/NKK, slik
at dette blir riktig, sier Foldøy.
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Av andre avlyste aktiviteter denne våren
finner vi blant annet grønlandshund
samlingen på Johnsgård, samt en rekke
utstillinger.
Korona-situasjonen har ført Norsk
Kennel Klub inn i en dyp krise, og
klubben har mistet store deler av vårens
budsjetterte inntekter. Styret i Norsk
Polarhundklubb har besluttet å hjelpe
NKK ved å bidra med 10.000 kroner i lån
og 10.000 kroner i donasjon til NKK.

Norsk Polarhundklubb avd. Midt- Norge håper å kunne invitere
til utstilling til høsten. Styret ser på alternative løsninger for
gjennomføring, og undersøker muligheten for å arrangere med
storcert.
UTSTILLING
STED

19. september
Levanger Camping

Dommere*
FRANK CHRISTIANSEN
Samojedhund
DOMMER 2
Siberian Husky, Alaskan Malamute og Grønlandshund
Påmeldingsfrist
Ordinær frist
Utsatt frist (web)

*med forbehold om dommerendringer, endring på dato eller andre endringer

31.08.2020
07.09.2020

Midt-Norsk

Vintersamling 2020
Norsk Polarhundklubb avd. Midt-Norge arrangerte sin
vintersamling for polare raser på Mokk Gård første helga
i mars, rett før koronaviruset slo til for fullt.
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TEKST Berit Grydeland
FOTO Sigmund Kyrre Ås, Mattis Andersson Jenssen
og Markus Weisshaupt
På Mokk ble klubbens medlemmer tatt
vare på av vertskapet på gården, Kristin
og Kjell Delbekk. Ingen av de 27 hundene
eller de 23 tobeinte skulle lide noen nød
denne helga, vertsskapet bød på skikke
lig god, gammeldags gjestfrihet. Kortreist
mat og nystekt brød, fin løypetrase for
Mokkaløpet, engasjement og interesse,
gjør helga fin for alle.
At folk og hunder har det trivelig i lag er
viktig, og det skal ikke stå på det, selv
om aldersspriket er stort både for to – og
firbeinte. Skravla gikk både inne og ute.
Det var flest samojeder på samlinga i
år, men også noen Siberian Huskys var
representert. Hos oss er alle like vel
kommen! Om aldersspriket hos folket
var stort, så var det ekstra artig at også
hundene hadde et stort spenn … Anne og
Argon på knappe sju måneder og Unna
på hele 15 år. Og alle var med på tur!
Det tradisjonelle Mokkaløpet gikk av
stabelen for andre gang, og seks ekvi
pasjer startet i konkurranseklassen,
samt tre i turklassen. Årets vinner av
Mokkaløpet var sveitseren Gudrun
Weisshaupts femspann samojed
og klassevinner enspann ble Sissel
Johansen med sin Ulrik, sistnevnte
nærmest på hjemmebane. Begge disse
fikk cert for sin innsats, og det gjorde
også Helga Jenshus sin Buffy, bare to
minutter bak treningskompis Ulrik. Alle
deltagere fikk premie sponset av Rana

hundesenter, og vinnerne kunne i tillegg
ta imot flotte premier for sin innsats.
Takk til Tøffe Poter, Elkjøp Namsos, Troll,
Dyrefôr som alle var gode bidragsytere
både på premiebordet og til lotteriet.
Også i år spanderte klubben grillunch til
alle som tok turen ned til Mokkavatnet,
det var så trivelig og været var så fint at
vi nesten ikke rakk middagen. Fint med
et felles samlingspunkt i løpet av dagen.
Her ble det selvfølgelig mye hundeprat,
samt turprat, men også tid for å bli bedre
kjent med hverandre i en avslappet og
uformell sammenheng.
Årsmøtet ble holdt og stemningen var
positiv og god! Det er ekstra artig å være
en del av et styre når medlemmene gir
uttrykk for at de er fornøyd med jobben
som blir gjort. Aller mest ros gikk til
Rørosløpkomiteen for deres innsats
år etter år, et arrangement som er
svært viktig for polarhundmiljøet i hele
landet.
Søndag avsluttes også tradisjonelt
med fellestur til Norges geografiske
Midtpunkt. Væromslag over natta førte
til at deltagelsen ikke var enorm, men
seks hunder og deres eiere staket seg
ei mil innover i Ogndalsfjella for å bli
avfotografert og snacket på midtpunktet.
Klubben setter pris på alle som tok turen
innom årets vintersamling, og håper at
enda flere blir med neste år.

RESULTATLISTE MOKKALØPET
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4-spann
Plassering Navn
1
Gudrun Weisshaupt

Samojedhund

Brukt tid
00:45:40

1-spann
Plassering
1
2
3
4
5

Ulrik
Buffy
Brage
Siku
Nala

Brukt tid
01.02.38
01.04.44
01.11.52
01.18.25
01.19.08

Navn
Sissel Johnsen
Helga Jenshus
Marthe Austad
Berit Grydeland
Hildegunn Thorsvik

CERT

CERT
CERT
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Røff runde i

Rørosløpet
Årets utgave av Rørosløpet ble en
skikkelig vinterprøve for de over
40 spannene som stilte til start.
FOTO Trine Lysholm Hagan

Årets konkurranse ble arrangert 8. og 9. februar ved Vauldalen
fjellhotell. Deltakerne fikk bryne seg på en 30 km lang løype,
men det var først og fremst værforholdene som stilte ekstra
strenge krav til både to- og firbeinte i årets løp. Søndagens
etappe gikk i et forrykende vær, og flere spann så seg nødt til
å be om hjelp fra arrangørene for å komme seg til mål.
Vi lar en av deltakerne beskrive sin opplevelse av løpet. Teksten
er skrevet av Viktoria Borgeteigen Wågan, med god hjelp fra
Berit Grydeland:
«I helgen deltok vi på Rørosløpet i enspannsklassen, for tredje
året på rad. Lite visste vi at dette skulle bli et minne for livet.
Lørdagen ble fantastisk fin, med sol, klarvær og flotte løyper.
Christo og jeg gikk stort sett alene og hadde god driv, hang oss
på andre spann når sjansen bød seg. Natt til søndag fikk vi lite
søvn på grunn av vinden som herjet utomhus. Sammen med
andre ekvipasjer vurderte vi været som friskt, men YR lovte
mindre vind utover dagen. Vi startet med godt mot og humøret
på topp, og fikk flott turselskap av Berit og treningskompis
Siku (Polarhiet’s Born to be a White Star). Sammen fant gutta
løypene igjen etter hvert som vinden visket dem bort, og hjalp
sine matmødre å holde kurs i vinden. Gutta jobbet godt, og
imponerte med sterk psyke og pågangsmot. Ikke en gang virket
de slitne, ikke en gang var de motvillige. Artig å se at de polare
egenskapene er intakt og fungerer slik de skal, selv på to så
ulike eksemplar av rasen.
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RESULTATLISTE
Plassering Nordisk
Navn/Name
1
Simen Andre Andersen
1
Viktoria Borgeteien Wågan
2
Berit Grydeland
Marthe Austad
1
Petter Wiik
Erik Wammer
1
Helga Jenshus
2
Sissel Johnsen
Anna Hård
1
Vera Myhr (Rekrutt)
Turid Næss
1
Torolf Stålvik
Gösta Karlberg
Steinar Fenes

1-4 hunder
1-spann
1-spann
1-spann
1-spann
2-spann
2-spann
2-spann
2-spann
2-spann
2-spann
Flerspann
Flerspann
Flerspann
Flerspann

Gruppe
RNB1
RNB2
RNB2
RNB2
Ureg
Ureg
RNB2
RNB2
RNB2
RNB1
Ureg
RNB2
RNB2
RNB2

Lørdag
Brukt tid
03:07:42
04:40:12
05:08:34
05:13:32
02:36:25
02:24:39
03:10:59
03:09:47
05:32:26
02:15:22
02:11:55
02:42:26
02:25:30
03:15:25

Søndag
Brukt tid
05:05:10
06:16:26
06:02:14
Brutt
03:40:40
Brutt
04:51:09
04:53:08
Brutt
03:52:30
Brutt
04:20:29
Brutt
Brutt

Plassering Junior - rekrutt
Navn/Name
1
Marie I. Elven
2
Magnus Dahl Haugen
Jenny Nørbech Uren
1
Nordahl Næss
2
Oliver Holberg
Magnus Bekkos

Opp til 6-spann slede
Gruppe
Junior
Ureg
Junior
Ureg
junior
RNB2
Rekrutt
Ureg.
Rekrutt
Ureg.
Rekrutt
Ureg.

Lørdag
Brukt tid
01:57:15
02:27:56
02:35:10
02:08:42
01:59:10
02:23:44

Søndag
Brukt tid
03:23:41
05:24:00
Brutt
02:37:36
03:18:05
Brutt

Plassering Slede 4-spann/Nome style 4 dogs
Navn/Name
1
Hedda Mosleth
4-spann slede
2
Kristine Øverås
4-spann slede
1
Tine Solbakk
4-spann slede
2
Melissa Hermans
4-spann slede
Gudrun Weisshaupt
4-spann slede

Gruppe
Ureg.
Ureg.
RNB2
RNB2
RNB2

Lørdag
Brukt tid
02:14:07
02:21:56
02:33:30
02:20:23
03:35:32

Søndag
Brukt tid
03:13:50
03:15:05
05:11:01
06:10:45
Brutt

Plassering Slede 6-spann/Nome style 5-6 dogs
Navn/Name
1
Linda Børresen
6-spann slede
2
Aina Iren Volden
6-spann slede
3
Maren Kristine Jystad
6-spann slede
4
Rolf Harry Røkke
6-spann slede
5
Kristina Sollander
6-spann slede
Leela Guenin
6-spann slede
Ellen Nystedt
6-spann slede
Inga Rasmussen
6-spann slede
1
Petter Ringerike
6-spann slede

Gruppe
Ureg
Ureg
Ureg
Ureg
Ureg
Ureg
Ureg
Ureg.
RNB1

Lørdag
Brukt tid
01:52:20
02:47:48
01:29:40
03:25:04
01:52:00
02:00:26
02:14:25
02:16:39
01:58:34

Søndag
Brukt tid
02:55:18
03:51:56
06:01:01
04:23:51
06:00:34
Brutt
Brutt
Brutt
03:48:12

Plassering Slede 8-spann/Nome style 7-8 dogs
Navn/Name
1
Elin Kjelsberg
8-spann slede
2
Beate Berg
8-spann slede
2
Lise-Mari Lomsdalen
8-spann slede
4
Kjetil Haukland
8-spann slede
5
Torild Emely Jystad
8-spann slede
6
Tore Bøe
8-spann slede
1
Erik Meinhardt
8-spann slede
1
Odd Lund
8-spann slede

Gruppe
Ureg
Ureg
Ureg
Ureg
Ureg
Ureg
RNB1
RNB2

Lørdag
Brukt tid
01:51:13
01:49:43
02:11:35
01:26:06
01:29:44
01:58:10
01:54:17
02:27:34

Søndag
Brukt tid
02:05:50
02:37:25
03:35:59
05:40:10
05:38:50
05:51:00
03:30:35
04:03:33

Plassering 10 km
Navn/Name
1
Peter Westh
1
Jon Lars Haugom
Øyvind Rånes
Jannicke Schønning

Gruppe
RNB2
Ureg.
RNB2
RNB2

Lørdag
Brukt tid
01:06:10
00:44:26
00:58:52
01:08:23

Søndag
Brukt tid
Kun lørdag
00:53:04
Kun lørdag
Brutt
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rekrutt 10 km
Snørekjøring
Snørekjøring
Snørekjøring

Total tid
08:12:52
10:56:38
11:10:48
Brutt
06:17:05
Brutt
08:02:08
08:02:55
Brutt
06:07:52
Brutt
07:02:55
Brutt
Brutt
Total tid
05:20:56
07:51:56
Brutt
04:46:18
05:17:15
Brutt
Total tid
05:27:57
05:37:01
07:44:31
08:31:08
Brutt
Total tid
04:47:38
06:39:44
07:30:41
07:48:55
07:52:34
Brutt
Brutt
Brutt
05:46:46
Total tid
03:57:03
04:27:08
05:47:34
07:06:16
07:08:34
07:49:10
05:24:52
06:31:07
Total tid
Kun lørdag
01:37:30
Kun lørdag
Brutt

Da vi kom opp på fjellet og oppdaget alle spannene som hadde
barrikadert seg langs løypa måtte vi ta et kjapt strategimøte.
Hundene var i fin form, vi var heller ikke slitne. Vi så neste
løypestikke, og gikk fra stikk til stikk. Vi følte oss trygge og
hadde kontakt med Rørosløp-komiteen flere ganger. Vi visste
at hjelpen var nær om vi måtte gi oss, og valgte å fortsette.
Tiden hadde ingen betydning. I pulken lå det vi trengte om vi
måtte legge oss ned, og det var godt å være to om å speide etter
neste løypestikke. Tålmodigheten ble avgjørende, sammen med
klokketro på egne og hundenes ferdigheter. Ikke var vi kalde,
ikke var vi sultne og motivasjonen var fremdeles på topp.
Det ble ekstra viktig å holde sammen, ettersom telefonen min,
ble borte i snøkavet. Når sikten ble som verst måtte vi stole på
hundenes instinkt og polare egenskaper, de var gode på å føre

oss på rett spor. Siku er bare to år gammel og fikk vist en ny side
av seg selv, og imponerte stort. Han har da heldigvis plukket
opp noe på de utallige treningsøktene med Christo.
Vi er stolte over å ha gjennomført hele løpet for egen maskin.
En rå og positiv opplevelse for hundene, og vi er glade for å ha
fått denne erfaringen. Etter den heftige turen over fjellet ble
det ikke noen godkjent langdistansetest, men begge gutta
fikk hvert sitt CERT, noe de virkelig har fortjent etter helgas
prestasjon. Nå har Christo opparbeidet seg alle merittene som
trengs for å søke om trekkhundchampionatet. For en bonus,
mamsen er stolt!
Takk til Rørosløp-komiteen som ga oss denne opplevelsen. Det
var rått! Vi kommer tilbake!»
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Samojedsamling
på Hornsjø
Avlsrådet for samojed arrangerte
samojedsamling 21.–23. februar 2020
på Hornsjø.
TEKST Gro Moe-Gumø
FOTO Ida Ødegaard Skadberg og Elisabeth Høisveen
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På lørdag var det løp med 7 enspann, 3
tospann (et i gjesteklasse), 2 firspann og
3 som snørekjørte, den siste klassene
er uoffisiell. Vinner av enspann ble Geir
Thorkildsen, tospann Jørn Aamodt og
firspann Grete Larsen. På utstillinga var
30 voksne og hele 16 valper påmeldt.
Resultatlister fra aktivitetene finner du
på hjemmesiden til NP. Vi arrangerte
også barneløp og «barn og hund». Fredag
kveld hadde vi kjøremøte og «bli kjent»
møte. På lørdag kveld hadde vi premie
utdeling, loddsalg og trivelig samvær.
Tusen takk til alle hjelpere og Lise Rånes
som ordnet så flotte premier til denne
helga og alle gode sponsorer!
BIR på utstillingen for dommer
Anne-Chaterine Edoff fra Sverige ble
N FI UCH DKJV-18 NJV-18 NORJV-18
Rajumas Imre Of Frenchy og BIM ble
N DK UCH NV-18 NORDV-18 Catch My
Spirit’s First Lady. Beste hund sammen
lagt på løp og utstilling ble også Rajumas
Imre Of Frenchy med 66 poeng. Nummer
to ble Catch My Spirit’s First Lady med
63 poeng og nummer tre ble Rajumas
Heidi Of Player med 57 poeng. 15 hunder
fullførte både på både løp og utstilling
og var dermed med på sammenlagtlista.
Vinneren fikk en flott kick-spark som var
sponset av sommerbutikken.
Vi var over 70 personer på samlingen,
enda bedre enn i 2019. Vi fikk oppleve
skikkelig samojedvær med vind og
snø. Dette gjorde at løypene var helt
borte og merking umulig å se. Det var
derfor i mponerende at alle som startet
io
 ffisielle klasser fullførte. Det ble selv
følgelig ingen gode tider men mange
hunder fikk cert og vi fikk se at de jobber
i all slags vær, noe som er en viktig
egenskap for polarhunder.
18 | Polarposten | Nr. 1-2020

Fabrikkutsalg

LENA BOYSEN
HILLESTAD

EIDSMO
KJØTT
Kickspark for hundetrekk
Vi i Sommerbutikken er kanskje ikke så gode på å lage annonser,
men er det noe vi kan godt så er det kickspark. Sjekk ut vårt store
utvalg på Sommerbutikken.no eller ta kontakt med oss på
tlf. 66 91 73 20
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Komplisert høst krones med

NOVEMBERUTSTILLING
Etter en høst fylt med hundesykdom og usikkerhet
fikk Norsk Polarhund avd. Midt-Norge endelig arrangere
sin raseutstilling, med storcert for klubbens raser,
på Levanger camping 2. november 2019.
TEKST Berit Grydeland
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FOTO Norsk Polarhundklubb avd Midt-Norge
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RESULTAT BIS-FINALER
BIS

 uuk Av Isparadiset
N
Grønlandshund
EIER: Tor Åge Nygård

BIS 2

 nowstreams Magnolia Lilliflora
S
Siberian Husky
EIER: Ylwa Malmberg

BIS 3

 ærbus Christo
N
Samojedhund
EIER: Tone Borgeteien

BIS
Valp

Tausa
Alaskan Malamute
EIER: Lisa Tøfting Madsen

BIS 2
Valp

 ilskaret’s Call Me Diva
P
Samojedhund
EIER: Vibeke Nather-Aafarli

BIS 3
Valp

I ndian Tribe Husky’s Ingalik
Siberian Husky
EIER: Sofia Holmgren

BIS 4
Valp

Anuuk
Grønlandshund
EIER: Annelin Brill

BIS
Junior

 olarhiet’s Great N’fancy Dancer
P
Samojedhund
EIER: Nina Kristin Eggen

BIS 2
Junior

 una-sanik’s Electric Ikateq
S
Grønlandshund
EIER: Tor Åge Nygård

BIS
Bruks

 oorneq U Av Wanvare
T
Grønlandshund
EIER: Tine Ingebjårg Solbakk

BIS 2
Bruks

Nærbus Christo
Samojedhund
EIER: Tone Borgeteien

BIS 3
Bruks

 nowstreams Melitaea Britomartis
S
Siberian Husky
EIER: Ylwa Malmberg

BIS
Veteran

 hief Of Iroquoise Sacajawea
C
Samojedhund
EIER: Lise Pedersen Rånes

BIS 2
Veteran

 nowstreams Magnolia Lilliflora
S
Siberian Husky
EIER: Ylwa Malmberg

BIS
 nowstreams
S
Oppdrett Siberian Husky
EIER: Ylwa Malmberg – Sverige
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Klubben gleder seg over god
påmelding, til tross for utsettelse
og spennende høstvær i Trøndelag.
Dommere denne gangen var Annika
Upström og Frank Christiansen, og
det var hele 124 påmeldte hunder.
Klubbens to raser Grønlandshund
og Samojedhund var godt repre
sentert, men også Siberian Husky
og Alaskan Malamute stilte i ringen.
Utstillingsleder Tor-Eirik Huldt-Ha
gan hadde god kontroll, både på
ringene, reglene, samt to- og firbe
inte i og utenfor ringen. Ettersom
høsten ble så å si utstillingsfri, fikk
klubben mange henvendelser fra
ringsekretærlærlinger, dommer
aspiranter og dommerelever. Det er
viktig for rekruteringen at klubbene
slipper til de som ønsker å bidra i
framtiden, og for utstillerne ble det
bare en enda grundigere tilbake
melding. Dette førte til en solid
bemanning ved begge ringer, og
forhåpentligvis godt innblikk i våre
raser til de som skal ta over i fram
tiden. Alt tar litt lengre tid når det er
så mange innvolverte, men det tåler
vi når vi vet at det fører til noe som i
neste runde vil gagne klubb og raser.
Det skal ikke stikkes under en stol
at arrangøren var skeptisk på vær
og føre når utstillingen ble så sent
på året, men med visshet om at det
ikke var mulig å få dårligere vær enn
vi hadde i 2018, satset vi på novem
berutstilling. Det viste seg at vi
skulle få fint novembervær, og selve
utstillingen gikk som planlagt i flott,
om enn noe uvanlig, novembersol.
Etter utstilling og premieutdeling
ble det gjennomført loddtrekking
i det oppvarmede teltet som var i
tilknytting til utstillingsområdet.
Klubben er ydmyk over alle som
sponser oss, og håper at vi som
hundeeiere er dyktige til å bruke

våre sponsorer ellers også. Som seg
hør og bør ble det arrangert barn
og hund for de yngste, og det var et
flott skue. Alle ble premiert og fikk
god kritikk av utstillingsleder som
bedømte de yngste.
På kvelden deltok de ivrigste på
Gisle Urens foredrag «Når veien er
målet» og hans erfaring med Grøn
landshund, både lærerikt og spen
nende å høre på. For oss amatører er
det for eksempel godt å se at også
proffene sliter med liner på kryss
og tvers når det kjøres med slede.
Og det er inspirerende å se hvordan
det trenes og å få et innblikk i alle
de spennende turene Uren og hans
hunder har vært med på. For de mer
garvede tilhørerne ble det refleks
jon og drøftinger på et høyt nivå.
Kvelden bød også på pizza, hunde
prat og latter, slik det seg hør og bør
når klubbens medlemmer samles.
Klubben er stolt av å presentere
årets BIS – best in show. Gratulerer
til Tor Åge Nygård og hans staute
Nuuk av Isparadiset med tittelen
utstillingens vakreste hund! Med
seg i varebilen nordover kunne
grønlandshunden Nuuk ta med seg
BISpremien, som besto av en vakker
blomst sponset av Blomsterdrøm
(Frosta), Villmarksgenseren sponset
av Husqvarnabutikken Namsos,
boka Villmarksgensere sponset
av Linka Neumann/Valleyknits,
fôrsekk fra Handler & OT Products
as, og nomesele fra Troll hundefôr
og utstyr, i tillegg til en haug med
vakre rosetter, CK og BIRpremier.
For alle som kjenner Nuuk fra før,
vet nok at både han og matfar er
god for mer enn skjønnhetskonkur
ranser. Arrangøren håper at begge
nyter premiene på mange fine turer
framover.

Sjekk hva som faktisk er i
fôret du bruker…

Boka ble gitt ut denne vinteren, og Gisle
er ikke ringere enn at han til og med har
opprettet et eget forlag, Branoq Forlag.
«Frossen frihet – håndbok i friluftsliv
med polarhund» er en snaut 200 sider
lang «bibel» med svar på de spørsmålene
du lurer på om et liv ute sammen med
hunden din.
– Fortell litt om Frossen Frihet – hva er
dette for en bok?
Frossen frihet er den boken jeg selv
savnet da jeg begynte med hund og fri
luftsliv. Dette er en bok som tar opp alle
de sentrale temaene en fersk turkjører
kommer borti, alt fra det å anskaffe en
egnet hund til friluftsliv, opplæring av
turhunden, utstyr til kjøreren, utstyr til
hunden, utstyr til hundekjøringen, og ikke
minst teknikker for å både kjøre trygt og
bo komfortabelt i vinterfjellet.

Gisle gir deg tipsene
du trenger i ny bok

– Fortell kort om deg selv for de som ikke
kjenner deg. Hva slags erfaring har du
med polarhunder?
Jeg er en voksen mann med sterk
kjærlighet til grønlandshunden, og stor
interesse for friluftsliv og lange turer
året rundt. Jeg er også ganske nerdete
innen polarhund og polarhistorie, og har
fordypet med i ganske mange hyllemeter
med gammel polarlitteratur, og ganske
mange megabyte med digitale artikler og
forskningsrapporter innen disse emnene.
Jeg fikk min første grønlandshund i 1998,
og formålet med hunden var å ha en
turkamerat til det aktive friluftslivet jeg
allerede drev. Min hovederfaring er også
fra nettopp bruk av hunder til friluftsliv.
Jeg er også veldig opptatt av hundenes
flokkliv, hvordan bygge en god flokk, og
hvordan tilby hundene mine et mest

mulig naturlig familieliv. Dette siste er
nemlig ikke alltid det mange av de større
hundeholdene tilbyr sine hunder.
– Hvordan kom du på ideen?
Ideen bak boken kommer egentlig fra
to ulike vinkler. Den ene kom gjennom
det at jeg avholdt noen runder med kurs
i friluftsliv med hund, gjennom Norsk
Polarhundklubb. På disse kursene savnet
jeg å kunne presentere flere tema på en
grundigere måte, enn det vi fikk tid til på
en fire dagers fjelltur. Jeg så derfor for
meg å lage et slags kompendium til bruk
på disse kursene.
Den andre innfallsvinkelen kom ved at en
fersk grønlandshundeier spurte om vi ikke
skulle skrive en bok sammen, som tok for
seg alle spørsmålene en fersking hadde,
og som en mer erfaren hundekjører hadde
kunnskap til å besvare. Akkurat den boken
kom aldri forbi planleggingsstadiet, men
jeg endte i stedet opp med å skrive denne
boken som nå blir presentert her.
– Hva ønsker du å fortelle?
Jeg ønsker jo å hjelpe folk i gang med
hundekjøring og friluftsliv på en enklest
mulig måte. Jeg vet jo at det er mange
polarhundeiere som ikke helt tør å ta
skrittet over til å drive et aktivt frilufts
liv på egen hånd. Kanskje virker særlig
friluftsliv i vinterfjellet som skummelt og
krevende for mange. Håpet mitt er derfor
at flere polarhundeiere skal komme i gang
med friluftsliv på en trygg måte, sånn at
flere av polarhundene i Norge kan få leve
et mer polart liv. Et liv der de får brukt sine
medfødte egenskaper på en god måte.
Ironisk nok er jo mye av den atferden
folk opplever som problematisk hos

polarhunden i hverdagen, akkurat de
tingene som gjør hundene så godt egnet
til krevende turer i vinterfjellet. Mindre
sedat hverdag, og mer krevende, tungt og
hardt arbeid, er faktisk en enkel løsning
på veldig mange «atferdsproblemer».
– Hvilke dyrekjøpte erfaringer håper du
å dele med andre?
Oi, her er det egentlig veldig mange ting,
faktisk alt for mange til å oppsummere
på noen få linjer. Kort fortalt håper jeg
jo å hjelpe folk raskest mulig forbi det
famlende nybegynnernivået, og over i et
planlagt og gjennomtenkt spor. De aller
viktigste erfaringene dreier seg egentlig
om anskaffelse og opplæring av hunden,
det å gjøre færrest mulig unødvendige
tabber med første hund. Dette er til nytte
og glede for både hund og eier.
Jeg er også veldig opptatt av at folk skal
reflektere litt over det å ha flere hunder
på en god måte, det å bygge opp en flokk.
Det smarteste her er jo å gjøre det så likt
som mulig den måten naturen viser oss
at fungerer hos viltlevende hundedyr.
Det dummeste er jo når vi mennesker
prøver å tvinge hundene våre til å fungere
i flokk-konstellasjoner de fra naturen sin
side aldri var ment å skulle fungere i. Da
gjør vi bare ting vanskelig både for hun
dene og for oss selv, forteller den nybakte
forfatteren.
– Og de som vil lære mer av Gisles feil kan
lese boka selv. Der står det en grundig innføring i en rekke små og store tabber folk
kan lære mer av. Hvor kan vi få kjøpt boka?
Folk kan kontakte meg direkte for å kjøpe
bok, enten via Facebook, e-post eller
telefon. Adressen er gisle@rennfokk.no,
telefonnummeret er 91727477.

Gisle Uren har skrevet en håndbok om friluftsliv
med polarhund. – «Frossen frihet» er boken jeg selv
savnet da jeg begynte med friluftsliv og hund,
sier Røros-mannen.
TEKST John Petter Nordbø
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FOTO Gisle Uren
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BOKANMELDELSE
Frossen frihet
– håndbok i friluftsliv med polarhund

Tilvenne hunden

Anmeldt av: John Petter Nordbø

å være alene igjen

utrygghet. Her bør man trene som om
det var en valp, og utvide tidsrommet
svært gradvis. Ikke minst er det viktig å
ikke gjøre noe stort nummer ut av at du
verken drar eller kommer, råder Ottesen.

Alle som har hatt gleden av å snakke
hund og friluftsliv med Gisle Uren vet at
bergenseren i Røros-eksil er en kapasitet
utenom det vanlige. Han har også bidratt
med grundige artikler om en rekke emner
i Polarposten. Derfor var gleden stor da
nyheten om «Frossen frihet» dukket opp i
sosiale medier.
Ambisjonen for boka er å gi gode svar på
de spørsmålene de fleste ferske polar
hundeiere stiller seg. Det finnes en rekke
guidebøker til friluftsliv og til hunde
oppdragelse, men i akkurat denne nisjen
er det et hull i norske bokhyller. Det hullet
håper Gisle Uren å fylle ved å dele sine
mange erfaringer fra et par tiår med
aktivt friluftsliv med polarhunder.
Det makter Gisle absolutt. Boka er s
 pekket
med verdifulle detaljer vi alle har lurt på.
Hvordan skal jeg feste hunden min i snøen
på tur? Hvilke tanker bør jeg gjøre meg før
jeg anskaffer hund nummer to? Hvordan
organiserer jeg et to- eller trespann? Alle
disse spørsmålene får du gode svar på.
Boka er tematisk inndelt i fire kapittel,
samt et etterord med ekstra nerdestoff
til slutt. Spesielt interessant er Gisles
utfyllende tanker om flokkdynamikk
og hvordan sosialisere hundene for en
mest mulig harmonisk flokk. Det er også
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TURER MIDT PÅ DAGEN
En annen utfordring er lufteturene midt
på dagen som mange har lagt inn som
en rutine. Her råder Ottesen til å avvenne
turene allerede nå.

herlig befriende å lese om ulike tabber
forfatteren har gjort gjennom årene. Her
bør det være høy gjenkjennelsesfaktor
for de fleste.
I tillegg til inngående forklaringer om
hunden, kløving og en hundekjørings
guide for nybegynnere er det et eget
kapittel med tips til din egen tur
utrusting. Det som skiller dette kapittelet
fra tilsvarende innføringer i andre bøker
er at denne fokuserer i stor grad på
hvordan en kan gjøre utstyret billigst
mulig, gjerne ved å kjøpe brukt eller lage
ting selv. Uren er opptatt av kvalitet, og
kommer med en rekke konkrete tips til
hvilket utstyr som holder lengst. Noen
vil kanskje si at han er litt i overkant
nostalgisk når han anbefaler utstyr, men
kompromissløs på kvalitet er det ingen
tvil om at han er.
Detaljnivået i boka er høyt, og her er det
mange artige småting å fordype seg i.
Nerde-snacks om pemmikan, tresleder
og spleising av tau er spennende
krydder som gjør boka lesverdig også
for de som bred erfaring fra før. Nettopp
kombinasjonen av nybegynnertips og
dypdykk i detaljer gjør «Frossen frihet»
til en utmerket håndbok for som ønsker
å bruke mer tid ute sammen med
polarhunden sin.

GAMLE VANER OG GRADVIS TILVENNING
Det er i utgangspunktet individuelle for
skjeller på hvor lenge en hund klarer seg
alene hjemme, men felles for alle h
 under er
at de trenger å tilvennes hjemme alene-til
værelsen etter en såpass sosial tid.

Mange hunder har de siste månedene
hatt mye selskap av matmor eller matfar
som har s
 ittet på hjemmekontor. Nå som
samfunnet og arbeidsplasser g
 radvis
åpner opp, og hundeeierne skal tilbake
på sine a
 rbeidsplasser, er det viktig å
tilvenne hunden til å være alene hjemme.

Koronatiden har påvirket tilværelsen til
mange av hundene våre. De har fått mer
selskap, flere turer og økt aktivitet. Men
dersom man i denne perioden ikke har
fått opprettholdt tidligere rutiner kan det
bli ekstra utfordrende for våre firbeinte
familiemedlemmer når den normale
hverdagen melder sin ankomst.

– Først og fremst er det viktig å la hunden
sove på sitt «normale» sted på dagtid, for
eksempel i gangen eller i stua. Ikke minst
er det viktig å opprettholde at hunden er
alene hjemme noen timer hver dag mens
du/dere er ute på ærend. Når det nærmer
seg oppstart av jobben kan du intensi
vere tidsrommet hunden er alene, gjerne
med én time per dag, sier Marte Ottesen,
veterinær i Agria Dyreforsikring.
HUNDER MED SEPARASJONSANGST
Har du en hund som tidligere har lidd av
separasjonsangst er det desto viktigere
at du er flink til å gå ut av huset eller
leiligheten i løpet av dagen, om så for å
handle på butikken, ta et telefonmøte
utendørs eller besøke venner og familie.
– Hunder som tidligere har hatt angst for
å være alene vil trolig oppleve en større

– Mange hunder har fått turer midt på
dagen, noe som selvfølgelig er veldig bra.
Samtidig må dette for mange avvennes, og
her kan du starte med å la det gå lengre
tid mellom morgenturen og formiddags
turen. Går du for eksempel en tur kl. 07.00,
kan du gå neste tur kl. 14.00. Også øker du
med en halvtime per dag til du er tilbake
til «normalen» på kanskje 6–8 timer
mellom turene.
Har du en forståelsesfull arbeidsgiver vil
du kanskje få lov til å jobbe kortere dager
i starten, noe som vil gjøre det lettere
for både blæren til hunden og samvittig
heten din.
HUSK Å STIMULERE HUNDEN!
Det er i utgangspunktet viktig å gi
hunden nok mosjon og stimuli før
og etter jobb, men dette er spesielt
betydningsfullt nå. Vi anbefaler en lengre
tur før jobb, etterfulgt av rolig lek med
hjernetrim slik at ikke hunden spilles opp
før den skal være alene. Når du er tilbake
fra jobb bør du/dere vie god tid til hunden
og gi den tur, lek, hjernebry og kos. Husk
at hunder skal luftes minst tre ganger
om dagen. En understimulert hund som
får for lite mosjon kan utvikle atferds
problemer.
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INFO FRA AVLSRÅDET
FOR GRØNLANDSHUND
HD PÅ RASEN
Avlsrådet jobber hele tiden for at flere
eiere av rasen skal ta ansvar og få tatt
røntgen av hundens hofter. I 2019 fikk vi
endelig opp antallet som ble HD røntget,
det var 30! Av disse var 23 fri for HD
men hele 7 ble avlest med HD, tallene
fordelte seg på 3 med C hofter, 3 med
D og 1 med E. En hund med C hofter får
sjelden plager av sin HD og kan fungere
bra i det aktive livet en grønlandshund er
beregnet for. Hunder med mere alvorlig
HD har ofte forkalkninger i sine hofteledd
noe som ledd kan føre til smerter og
redusert livslengde for hunden.

FOTO Marit Ånes

Dette har vel for de fleste vært en
underlig sesong. Hundesykdom i høst
førte til liten felles aktivitet i de fleste
hundemiljøer. Det nye året var knapt
startet før koronaepidemien la ned det
meste av aktivitet. For avlsrådet sin
del fikk vi raskt en utfordring med vår
planlagte vintersamling på Johnsgård.
Denne skulle gå fra 13.–15. mars, men
11.mars valgte vi å avlyse den da flere
hadde planlagt reise dit fra den 12. mars.
Vi satser på nytt med ny samling på
Johnsgård i mars 2021, datoen er enda
ikke klar men den finner du på avlsrådets
FB-side ganske snart! Håper å se mange
av dere der! Kom gjerne med innspill hva
du ønsker skal være innholdet for sam
lingen, forslag og tips mottas med takk.
Vi ønsker alltid at samlingen skal være
attraktiv for alle med interesse for rasen.
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Det skal selvfølgelig aldri avles på en
hund med HD! Sjekk NKKs Dogweb
før paringer gjøres, kontakt avlsrådet
når parringer planlegges, kanskje har
vi nyttig informasjon til deg som opp
dretter! Hvordan er HD status på avls
dyrenes foreldre og kullsøsken. Sjekk HD
status før du kjøper deg valp!

FOTO Rita Lysholm

AVL PÅ RASEN
Avlsrådet jobber hele tiden for det mål at all
avl på vår rase skal følge NKK og klubbens
etiske krav og anbefalinger for hundeavl.
Vi ser at det har blitt mindre og mindre
aktivitet på klubbens hjemmeside og få
er i kontakt med avlsrådet før parringer
foretas. Få oppdrettere benytter seg
av tilbudet klubben har der parringer,
planlagte kull, hunder til omplassering
m.m kan legges ut på hjemmesiden av
klubbens medlemmer. Det vi ser i dag er
at mye reklame for egen avl ligger ute på
forskjellige FB-sider for rasen. Avlsrådet
ser med bekymring på en del av dette, da
kvaliteten på det avlsarbeidet som gjøres
er veldig varierende, men valpeprisen
er gjerne det maksimale. Denne våren
har vi sett flere kull der det er brudd på

både NKKs og klubbens regler for god
hundeavl. Dette er helt tragisk for vår lille
rase!
Vi ønsker oss et langt bedre samarbeid
mellom avlsråd og oppdrettere til det
beste for vår rase.
NY FACEBOOKSIDE
Vi har opprettet en ny facebookside som
heter «Avlsrådet for Grønlandshund».
Anbefaler alle å gå inn og like siden. Vi i
avlsrådet ser at våre medlemmer er mer
aktive på sosiale medier som facebook,
enn hjemmesider hvorav vår egen side på
www.polarhund.no blir lite brukt. For å
komme nærmere våre medlemmer, og i et
forsøk på å nå ut til alle grønlandshund
eiere og interesserte har vi derfor
besluttet å lage en facebook-side for

Avlsrådet Grønlandshund hvor vi kommer
til å poste følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Planlagte og godkjente kull
Valpeliste
Helseresultat
Utstillingsresultat
Løpsresultat
Bilder fra medlemmer
Hannhundliste

Vi håper på denne måten å kunne synligg
jøre rasen grønlandshund og rasearbeidet
som oppdretterne gjør. For å få din hund
på denne siden må du være medlem av
Norsk Polarhundklubb. Det er kun kull som
oppfyller Norsk p
 olarhundklubb og Norsk
kennel klubb sine regler som blir promotert
på denne siden. Vi ønsker gjerne at eiere
av g
 rønlandshund benytter seg av siden,

og kan bistå oss med å sende inn nye og
oppdaterte bilder og info om planlagte
kull, kull som blir født og hannhunder
som oppfyller kravene til hannhundlisten.
For at vi skal poste informasjon om kull,
valper og hannhunder stilles det krav om
at hunden er innenfor kravene til norsk
polarhundklubb. Reglene finner man på
www.polarhund.no
Vi kommer også til å poste løpsresultat,
utstilingsresultat, helseresultat og
medlemsbilder. Her oppfordrer vi
medlemmene til å være flinke å sende
inn informasjon og bilder.
Administratorene på denne siden er de
fire medlemmene av avlsrådet som er
Tine Solbakk, Rita Lysholm, Stine Imelda
Haas og Marit Ånes.

Vi har HD på vår rase, det vil dukke opp
nye tilfeller men skal vi jobbe for å få
færrest mulig individer med HD må alle
ta ansvar! Eiere må HD røntge sin hund
uavhengig om den skal brukes i avl eller
ikke. Oppdrettere må være seg sitt ansvar
bevisst og gjøre kloke vurderinger ved
valg av avlsdyr. Valpekjøpere må være
bevisste på hva de kjøper. Vit at valpen
du kjøper skal være friskest mulig med
sunne sterke hofter! Grønlandshunden
er en fantastisk brukshund. Når den drar
lasset for deg eller bærer kløven slik at
din egen ryggsekk er lettere, da bør du
som eier vite at din hund har frisk gode
hofter som tåler denne belastningen!
Skal vi fortsatt ha sunne friske individer
og lav grad av HD på rasen så MÅ eierne få
røntget hundene sine!! Bidra du også slik
at vi får en god statistikk på rasen for 2020
Hilsen
avlsrådet v/ Marit, Tine, Stine og Rita
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Endelig ny bok om

GRØNLANDSHUNDEN
TEKST Trine Lysholm Hagan

FOTO Pressefoto

så spesialiserte funksjoner og hvordan
den kan klare så stor fysiske utfordringer.
Boken består av tekstbidrag fra 14
eksperter, samt fortellinger og intervjuer
med grønlandske hundekjørere som
beskriver deres tilknytning til sledehunden
og deres utfordringer i forhold til stadig økt
modernisering og klimaendringer.
Boka omhandler den grønlandske slede
hunds genetikk, historie, sunnhet og
kulturelle betydning i Grønland.
Flere steder i Grønland er sledehunden
kommet til å symbolisere forbindelsen
mellom befolkningen og dens kultur
– bindeleddet mellom det kulturelle
opphav og den omgivende naturen.
Dette bindeleddet er den direkte årsak
til at hundesledekjøring i Grønland kan
betegnes som levende kulturarv! Det er
i bokstavelig forstand en kulturarv som
fremdeles praktiseres aktivt.
Boken er rikt illustrert med flotte svarthvit bilder fra den prisvinnende fotografen
Carsten Egevang. Her p
 ortretteres
sledehundene, det spesielle bånd mellom
hundekjører og hundene, samt hundens
funksjoner i dagens Grønland. Alt
sammen med den storslåtte grønlandske
naturen som bakgrunn. Dette bidrar til en
ypperlig formidling av den grønlandske
sledekulturen.

For å finne sist gang det ble skrevet
bok om den grønlandske sledehunden
må vi tilbake til 1930-tallet. Nå er det
endelig kommet en ny bok, og denne tar
for seg Qimmeq-prosjektet, et bane
brytende forsknings- og formidlings
prosjekt.
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En gruppe danske og grønlandske
forskere og formidlere gikk sammen
om å skape et tverrfaglig prosjekt. De
ønsket blant annet svar på hvor gammel
hunderasen var, hvor kom den opprinnelig
fra, er den genetisk oppblandet med ulv,
hvordan kan en hund utfylle så mange og

Her får man virkelig kunnskap om denne
levende kulturarven. Denne boka bidrar
virkelig til å gi en enda dypere forståelse
for grønlandshundens opphav og bruk,
og understreker det ansvaret vi har som
er eiere og forvaltere av denne rasen
utenfor Grønland.
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PASS PÅ HOGGORMBITT

INFO FRA AVLSRÅDET
FOR SAMOJED

NYE REGLER RUNDT
GONIOSKOPI PÅ SAMOJED
Avlsrådet har laget forslag til nye regler rundt gonioskopi som
skulle kommet på årsmøtet. Dette ble som alle vet utsatt og
vi sendte derfor informasjon rundt dette til alle på oppdretter
lista og ba om tilbakemelding. Etter et par små endringer
vedtok styret reglene som kommer nedenfor her. Disse
gjelder fra dags dato. Forklaringer og informasjon ser dere
under her.
ØYELYSERNES ANBEFALINGER PR. 15.05.2020:
Gonioskopi anbefales hvert 3.år eller ved 1, 4 og 7 års
alder.

Hoggormen er ute i skogen, og nyter sommer
sola. Ormebitt er en reell trussel for hundene
mange steder i Norge. Veterinær Marte
Ottesen hos Agria D
 yreforsikring forteller hva
du som hundeeier bør være obs på.
Avlsrådets tanker rundt dette er at vi må få flest mulig til å
sjekke så vi vet fakta og ikke bare tror og mener. For å oppnå
dette mener vi at det er dumt å ha for strenge krav. Vi frykter
også at blir kravene for stenge vil flere avle utenfor klubben.
Et avlsprogram skal ikke utelukke mer enn 50% av den totale
populasjonen.
Vi ønsker for en periode i 2020–21 å godta kull på valpelista
med lavere krav enn øyelysernes anbefalinger siden så mange
er affisert men målet må være at vi ved økt kontroll og ved
å unngå å doble uttalt på grunn av feil avlesning vil få bedre
resultater og kunne følge øyelysernes anbefalinger fra 2022.
Statistikk på gonioskopi 2019 på samojed:

Forklaring på betegnelser:
Fibra latae: Unormalt brede p
 ektinatligamenter. Laminae:
Større områder med unormale pektinatligamenter.
Iridocornealvinkel: Vurderes enten som normal, trang
eller lukket. Vurdering av resultat: Fri: Mindre enn 50 %
fibrae latae, uten laminae og normal iridocornealvinkel.
Mild: Mer enn 50 % fibrae latae og/eller mindre enn 25 %
laminae og normal iridocornealvinkel. Moderat: 25–50 %
laminae og/eller trang iridocornealvinkel. Uttalt: Mer enn
50 % laminae eller lukket iridocornealvinkel
Avlsanbefaling:
• Mild/Moderat grad: Kan brukes i avl, men det
anbefales paring med hund fri for lidelsen.
• 
Uttalt grad: Bør ikke brukes i avl. Det er en sammen
heng mellom gonioskopifunn og risiko for å utvikle
glaukom. Dvs. at anlegg for unormalt avløp kan bringes
videre til avkommet. En bør unngå å pare hunder fra to
linjer hvor primært glaukom forekommer. Hunder med
primært glaukom bør ikke brukes i avl.

FREM TIL I DAG HAR VI SOM RASEKLUBB FØLGENDE REGEL:
Rasespesifikke krav for samojed
1. Avlsdyr skal undersøkes for arvelige øyelidelser og ha
gyldig øyelysingsattest ved paringstidspunktet. Hunder
med utviklingskatarakt (arvelig katarakt) skal ikke brukes
i avl. Et av foreldredyrene skal ha utført gonioskopi én (1)
gang uten anmerkning. For andre lidelser skal øyelysernes
generelle og rasespesifikke anbefalinger følges.
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Totalt
%

Antall

Fri

Mild

Moderat

Uttalt

102

31

29

23

19

100 %

30 %

28 %

23 %

19 %

Vi ønsker å oppfordre alle samojedeiere til å ta gonioskopi på
hundene sine.

NYE AVLSREGLER FOR SAMOJED:
Øyelysing
Avlsdyr skal undersøkes for arvelige øyelidelser og ha
gyldig øyelysingsattest (ikke eldre enn 12 mnd) ved
paringstidspunktet og øyelysernes generelle og rasespe
sifikke anbefalinger skal følges.
Gonioskopi
Alle avlsdyr skal ha gjennomført gonioskopi ved parings
tidspunkt. Attesten skal ikke være eldre enn 3 år.
(Gonioskopi anbefales hvert 3.år eller ved 1, 4 og 7 års
alder fra øyelyserne).
Vi råder alle til å følge øyelysernes anbefalinger som er
følgende:
• Mild/Moderat grad: Kan brukes i avl, men det
anbefales paring med hund fri for lidelsen.
• Uttalt grad: Bør ikke brukes i avl. Det er en sammen
heng mellom gonioskopifunn og risiko for å utvikle
glaukom. Dvs. at anlegg for unormalt avløp kan bringes
videre til avkommet. En bør unngå å pare hunder fra to

linjer hvor primært glaukom forekommer. Hunder med
primært glaukom bør ikke brukes i avl.
Vi vil likevel godkjenne kull på valpelista i 2020–21 hvor
resultatene av gonioskopi på foreldredyr er som følger:
• Mild kan brukes mot mild og fri
• Moderat kan brukes mot fri, max 2 ganger pr. hund
mot mild
Uttalt uten anmerkning på ICA kan brukes max 2 ganger
pr. hund mot hund sjekket fri siste 12 mnd. Avkom skal
sjekkes ved 12–18 mnd. alder. Dette skal spesifiseres
i kjøpekontrakt.
Tilfeller som er spesielle og ikke kommer inn under
reglene over kan man ta opp med avlsrådet. Gi oss
beskjed før paring så vi unngår misforståelser og feil i
regeltolkning eller antall paringer. Vi minner om at all avl
er oppdretters ansvar.

I disse vanskelige tider vil vi gi dispensasjon for avlsregler ift.
krav om premiering fra utstilling og være fleksible i forhold til
andre regler også. Send oss en mail så ser vi på ting.
Det er stor etterspørsel etter valper om dagen og en del har
endt opp med å kjøpe valp i Sverige. Dere som har svenske
hunder må huske å omregistrere hundene deres for å kunne
ta helsesjekker og delta på ting. Hvordan dette gjøres finner
dere på NKK sin hjemmeside.
I årsrapporten fra avlsrådet som vi regner med sendes ut
snart vil det stå en god del informasjon og helsestatistikker
for 2019 er laget og ligger ute på hjemmesiden.
Til slutt vil vi ønske alle en fin sommer, ta godt vare på
hverandre og hundene i denne spesielle tiden.

Hilsen
Avlsrådet for samojed

Hundens snute og nysgjerrighet kan ofte være
en trussel for en hoggorm. I selvforsvar vil en
hoggorm i flere tilfeller bite. Heldigvis er ett av
tre ormebitt uten gift, men som hundeeier er
det likevel viktig å være oppmerksom hvis du
vet at hunden din har vært i kontakt med en
orm eller hvis den viser atferdsendringer på
tur. Giften til hoggormen kan gi svært alvorlige
skader, og selv med behandling er det ikke alle
hunder som overlever et bitt.
HVILKE SYMPTOMER BØR DU SE ETTER?
– En av de vanligste symptomene er
hevelse i bittområdet, og at hevelsen blir
stadig større. Følg også med på hundens
allmenntilstand og om hundens viser tegn
til smerter, slapphet, oppkast eller dårlig
mage. Noen hunder får også en sjokk
utvikling, som gjenkjennes ved at hunden
får problemer med å stå oppreist og rask,
men svak puls, forklarer Ottesen.
NÅR BØR DU KONTAKTE VETERINÆREN?
– Alle hunder som mistenkes å ha vært
i kontakt med hoggorm og som viser
overnevnte symptomer skal snarest mulig til
veterinær for behandling. I mellomtiden må
du forsøke å holde hunden helt i ro, slik at
ikke giften sprer seg, understreker Ottesen.
Hvis du befinner deg til skogs eller fjells,
anbefaler hun at du prøver å løfte hunden
så godt det lar seg gjøre:
– Dette gjelder spesielt ved bitt i poten eller
labben. Når du har kommet deg til veterinæren,
vil type behandling avhenge av symptomer og
hundens bittsted, avslutter hun.
Råd ved ormebitt:
• Ved symptomer på ormebitt; oppsøk
veterinær snarest.
• Prøv å berolige hunden din og unngå at
den blir stresset.
• Hunden bør bæres i den grad det er mulig,
spesielt ved bitt i poten eller labben.
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MEDLEMSBILDER
FOTOGRAFER

1

2

3

1. @maritogsasha
2. @evagslid
3. Marit Ånes og
Geir-Ivar Vikholt
4. John Petter Nordbø
5. @arvemarve
6. Anne Ringheim
7. Team Grønlandshund
Valdres
8. Team Grønlandshund
Valdres
9. @greenlanddogpack
10. Berit Grydeland

4

5

7
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Hvordan fungerer
kløvtester?

TIPS

1

FOTO Tone Lise Vilje

2

Er du litt nysgjerrig på kløvtester,
men lurer litt på hvordan det fungerer?
Her får du svar.
FOTO Gurianne Hansen

HVA ER EN KLØVTEST OG HVORDAN
FUNGERER DEN? HVA ER FORSKJELLEN
PÅ GULL-, SØLV- OG BRONSEMERKE?
Kløvtester arrangeres av Norsk
Polarhundklubb, enten på samlinger eller
gjennom at lokalkontakter arrangerer en
test. Det er tre typer kløvtester; bronse,
sølv og gull. Bronse er en tur på en mil der
hunden bærer 15 % av egen kroppsvekt
i kløven. Sølv er tomilstur der hunden
bærer 25 % av egen kroppsvekt og gull er
to mil to påfølgende dager (altså fire mil
til sammen) der hunden bærer 35 % av
egen kroppsvekt. Kløv og hund veies og
godkjennes av arrangør. Testene skal gås
i variert og kupert terreng, det er lov med
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FOTO Gisle Uren

TEKST Tone Lise Vilje

pauser og det aller viktigste er at både
folk og dyr koser seg på tur.
HVORFOR ER DET BRA FOR HUNDER OG
EIERE Å TA KLØVTESTER?
Kløvtester er ikke viktige. I alle fall
ikke for hunden. Det som er viktig er
at h
 unden brukes aktivt og at vi som
eiere kan få litt bærehjelp på turer.
Jeg merker godt at hundene mine går i
jobbemodus når kløven kommer på. Det
gir mestring for hunden, hjelp til oss på
to ben og bygger muskulatur, balanse og
koordinasjon. Testene er bare for moro
og for å stimulere til økt bruk av kløv som
arbeidsverktøy og turhjelp. Og det funker.

Mange som synes det er moro å ta
merkene. Meg selv inkludert. Testen kan
selvsagt gi en indikasjon på at man har
en godt trent, sterk og sunn hund som
klarer kløvtester uten problem.
HVORDAN KAN JEG MELDE MEG PÅ EN
KLØVTEST?
Kløvtester legges ut på Facebook-sidene
til Norsk Polarhundklubb, på de ulike
lokalkontaktenes sider og deles flittig
rundt om. Det er bare å møte opp
på oppgitt sted til oppgitt tid. Ingen
påmelding er nødvendig. Det som er
viktig er at man har satt seg inn i reglene
(som står på polarhund.no/informasjon/

Kjøp kløv etter behov.
Brukes den på noen dagsturer i ny
og ne, er det ikke nødvendig med dyr og
veldig bra kløv, men dersom den skal
brukes mye i ulendt terreng med mye
stigning og dermed mye nedstigninger
så ville jeg lagt penger i kvalitet. Akkurat
som jeg gjør med egne tursekker. Jeg
sverger til Togokløv fra Seleverkstedet/
Fjellpulken og har hatt kløver derfra
i 15 år, men det finnes enkelte andre
bra merker også. Det viktige er at den
sitter godt, er justerbar og ikke gnager.
Den skal være stabil og slitesterk. Det
er utrolig kjipt når kløven rakner på
langtur og du må putte kløvinnholdet
i en allerede tung egen sekk.

klovmerke og at hunden er veiet hos
veterinær med attest senest en uke før
testen gjennomføres.

forstår raskt hvordan den må bevege seg
i terreng når de har blitt dobbelt så brede
som normalt.

HAR DU NOEN GODE TIPS TIL HVORDAN
JEG KAN LÆRE MER OM Å BRUKE KLØV
PÅ HUNDEN MIN?
Hunden skal trenes opp til å bruke kløv
og bære vekt. Jeg starter når de er rundt
året med tom kløv. Putter oppi et par
fleecejakker eller annet som ikke veier
noe men som gir volum. Alle som har
sett hannhunder forsøke å markere på
et tre første gang de går med kløv husker
det godt. Hunden venner seg til at de
har noe på ryggen uten belastning og

Jeg øker vekten gradvis, men veldig
lite av gangen. Kløving er ikke en
machoøvelse i hvem som kan bære
tyngst lengst. Det er praktisk hjelp på
tur og kontrollert styrketrening. Akkurat
som når vi trener med sekk. Jeg går aldri
med 35 % av kroppsvekten til hunden i
kløven med unntak av de to dagene på
gulltesten. På langturer har de ca 25 %
av vekten og aldri over. Det er bare å
teste selv – hvor mye vekt orker du å ha
i sekken over tid?

Pakking.
Som vi pakker egen sekk. Det
tyngste skal nederst og inn mot hundens
kropp, i tillegg til å legge det lengst frem
i kløven. Tyngden og belastningen skal
ligge på fremparten, ikke på ryggen.
Pass på at det er likevekt i veskene.
Juster underveis. Hvis veskene er litt
skjeve, så holder det gjerne med en liten
stein for å få balanse. Jeg bruker ikke
sele under kløvene, men har med seler
som jeg tar på under lange pauser.

3

Plastkanner.
Jeg impregnerer kløvene mine,
men allikevel kan det komme vann inn
i veskene under vading eller svømming.
Derfor har jeg en plastkanne i hver
veske som jeg har kuttet av slik at den
passer perfekt. Kantene har jeg tapet
med elektrikertape for å være sikker
på at jeg ikke skjærer meg på kanten
når jeg skal hente noe ut av kløven. Jeg
synes kannene også gjør det enklere å
pakke kløven skikkelig. Pakker i kannene
på benken, veier så de er like tunge og
putter en kanne i hver veske. Enkelt og
kjekt.
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LESERBREV
FRA HUNDEEIER TIL AKTVIST

Ved en tilfeldighet og med forbauselse
oppdaget jeg at det var etablert en
rovdyrpolicy i Norsk Kennelklubb.
Selve rovdyrmanifestet er selv
motsigende. NKK vil forholde seg til
norsk lov og signifikant faglig gyldig
forskning når det gjelder bestanden av
ulv, men samtidig etableres en komite
som skal drive lobbyvirksomhet aktivt
for å påvirke arbeidet med lover og
forskrifter. Det presiseres at målet er å
redusere trusselen mot hund og bidra
til økt hundevelferd. De smykker seg
med ord som tradisjoner og kulturarv og
bruker en retorikk som oppleves mani
pulerende populistisk.
I 2015 tok Norsk harehundklubb initiativ
til å etablere en rovdyrpolicy hvor tanken
er at organisasjonen skal arbeide pro
aktiv i ulvedebatten. Forslaget ble sendt
ut på høring. 11 hundeklubber samtykket
i etablering av en proaktiv rovdyrpolitikk.
253 klubber ga ingen tilbakemelding.
Det er for meg uklart hvorfor 253
raseklubber ikke ga tilbakemelding.
Hadde de ikke fått høringsnotatet?
Kan virkelig et fåtall få trumfet igjennom
og legge føringen for alle oss andre i
organisasjonen i en såpass viktig sak?
Hovedstyret skriver i høringsnotat 19.01.15
til klubbene : «NKK`s har en sammen
satt medlemsmasse med et stort antall
jaktinteresserte. Med solidaritetstanken
innen hunde-Norge må NKK kunne tale
jakthundmedlemmers sak når det gjelder
rovdyrforandringer ved forskjellige arenaer
og anledninger». Det nevnes også at alle
som ikke bor i ulvesonen neppe har forut
setning til å kjenne på empati eller forstå
hvordan det er å bo der. Med frekkhetens
nådegave maner de oss alle til solidaritet.
Ja til jaktutfoldelse! Nei til ulv! Det er like
urimelig som å be medlemmer i Norsk
Sjakkklubb å ta stilling til innvandringen.
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Ifølge Wikipedia er aktivisme en overlagt
handling for å skape sosial eller politisk
forandring. Denne handling utfolder seg
som regel som støtte eller opposisjon
til en ofte kontroversiell sak eller et
omdiskutert argument.

Ikke minst fordi en blir ekskludert fra
raseklubben og alle aktiviteter som NKK
har så og si monopol på i Norge. En blir
utestengt fra både NKK og raseklubben.
Utstilling i inn- og utland og avl blir helt
umulig. Catch-22.

I kraft av at vi er medlem i Norsk
Kennelklubb har vi nå alle blitt aktivister.

Det er en form for totalitært styre som
oppleves diskriminerende. Om det er
diskriminering kan sikkert diskuteres
både juridisk og filosofisk. Det er
nær sammenheng mellom både rett
og politikk, og mellom rett og moral.
Samtidig påvirkes også politikken av
den rådende moralen i samfunnet. Dette
samspillet mellom rett, moral og politikk
medfører at det ved anvendelsen kan
være nyttig og nødvendig med et innblikk
i samfunnets moralske holdning til det
aktuelle spørsmålet. Flertallet i Norge
er for en levedyktig ulvestamme som
sikkert også vil reflektere seg i NKK’s
medlemsmasse.

At NKK skal være en aktiv påvirker i
arbeidet med lover og forskrifter når
det gjelder rovviltforvaltning kan ikke
forståes annerledes at kompetanse
gruppen som har blitt oppnevnt skal
drive lobbyvirksomhet. Hvem er disse
lobbyistene som skal representere oss?
Det gjør meg bekymret. En får en sub
kultur som dyrker egne interesser, ideer
og idealer. Det strider klart i forhold til
organisasjonens egne statuetter.
NKK har oversendt innspill angående
rovdyrforvaltning til Klima- og
Miljødepartementet gjentatte ganger
blant annet i forbindelse med at
regjeringen skulle legge frem saken for
Stortinget om ulvesonen og bestandsmål
for ulv. Innspillene ble behandlet og god
kjent av i NKKs hovedstyre på HS-møtet
(2015). «Vi uttaler oss på vegne av mange
av de 500 000 hundeiere i Norge» skriver
direktøren initialt. Det ligger det mye
makt i. Jeg kjenner bare på en avmakt.
Har du planer om å kjøpe en puddel
eller en portugisisk vannhund så skal du
vite at du indirekte subsidierer krefter
som har lite til overs for ulv. Den årlige
inntekten for registrering for valper er
ca. 8 millioner kroner. Er det rimelig at en
valpekjøper må forholde seg til forvalt
ningen av ulv?
Flere medlemmer har meldt seg ut av
NKK fordi de ikke kan akseptere eller
ikke kan identifisere seg med rovdyr
politikken. Det er høyst problematisk.

Realiteten er at fokus er primært jakt
med bånd – eller løshund. Det burde
være en sak for de ulike lokale jakt
hundklubbene - ikke NKK. Hundenes
velferd kan ikke brukes som et argument.
Denne rovdyrpolycien er tuftet på
lidenskapen for å jakte – med løshund,
samt konflikten med ulv, beitedyr og
kommersielle interesserer i en salig
samrøre. Vi er vel alle enige om det bør la
seg å jakte med løshund så lenge en ikke
befinner seg i ulvesonen. Det vil imidler
tid aldri bli risikofritt å ferdes i naturen
på lik linje som en må ta forholdsregler
hvis en har hund og bor i byen.
Ledelsen mangler etisk retningsans
når de har latt ulvemotstandere få
posisjonere seg i organisasjonen som
genererer så mye glede for så mange.

Effektiv trening for
hunden
og deg

Les mer på

www.kickbike.no
Vi har originalen, Kickbike, i mange ulike modeller og
farger. Finn den som passer best for deg og din hund.
Enkel bestilling og rask levering på
www.sparking.no

Inger Sare Slåtta
Bødalen

E-post: kontakt@kickbike.no, telefon: 4010 6139

Returadresse:
Norsk Polarhundklubb v/Marius Foldøy
Risabergvegen 86
4056 Tananger

450 kr
En bok for alle polarhundentusiaster!
Eivind Mjærum og Ole Johan Sætre øser av all sin erfaring
og kunnskap i denne praktboken om samojedhunden.
Boken kan bestilles på leder@polarhund.no

