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Norsk Siberian Husky Klubb på Villmarksmessen 
Tekst: Stine Oppegaard 

Nora Emelie og Oda koser med Molinka. 
Foto: Terje Dietrichson 

Stine demonstrerer Kickbiken for Jo Arne.  
Foto: Terje Dietrichson 

Inger, Stine, Oda, Lars, Odin Alexander og 
Camilla.                          Foto: Terje Dietrichson 

NSHKs stand er rigget opp i tide til åpningen: Sanne, Jostein og Inge.      Foto: T. Dietrichson Tidlig om morgenen, og Nansens feirer sin 1-års dag på Villmarksmessen.               Foto: Terje Dietrichson 

3 x 7 m Huskystand 
Arrangørene av Villmarksmessen til-
delte oss også i år en stor stand på 21 
m2 , plassert rett ved hundearenaen 
hvor alle publikumsrettede aktiviteter 
fant sted. Klubben får standen gratis, 
men må leie strøm, tepper og utstyr vi 
ikke selv har tilgang på. De samme 
plakatene som ble laget til Dogs4All 
for tre år siden ble igjen hengt opp, i 
tillegg til sleder, pulk, vogn, sparkesyk-
kel, seler, liner, kløv og potesokker. 
Som på Dogs4All fikk vi låne hunde-

gårdene fra KK Import, som i løpet av 
hele messen var fylt opp med vakre 
siberian huskyer (og barn). Seleverkste-
det var også innom standen og lånte ut 
utstyr vi kunne dekorere med. 
 
Mange med erfaring på standen 
På standen kunne besøkende og in-
teresserte møte både erfarne hundekjø-
rere med store kenneler og erfaring fra 
lange løp til de av oss som har mer 
kunnskaper om hvordan det er å kun 
ha 1-2 hunder. 

Norsk Siberian Husky Klubb hadde for andre gang stand på Villmarks-
messen på Lillestrøm. Messen pågikk over fire dager, 12-20 på torsdag og 
fredag, 10 - 18 på lørdag og søndag. Vi stilte opp på raseparaden på lørda-
gen og valpeshow på søndagen.  



3/2012 HUSKYBLADET  

Informasjonsmateriell 
Vi hadde stativer godt fylt opp med 
Huskybladet, klubbens valpebrosjyre, 
Hundekjørerbladet og brosjyrer om 
hvor man kan kjøpe hundekjørerut-
styr. 
 
Takk til medlemmene 
Stor takk til alle medlemmer som stilte 
opp: Sanne Karlsen, Turid Aandalen 
Lindberg, Jostein Lindberg, Line Løw, 
Inge Bugge Knudsen, Nora Emelie, 
Odin Alexander, Camilla og Lars K. 
Günther, Oda og Elin Ingstad, Johan-
ne Sundby, Inger Buskerud, Siv og 
Trond Hansen, Terje Dietrichson, 
Johnny Blingsdalen, Geirr Jakobsen, 
Andrea Oppegaard Jakobsen, Tone 
Beate Hansen, Runar Golimo Simon-
sen, Mette Ellefsen, Kathrine Nord-
gård Larsen og ikke minst, Jo Arne 
Brustugun, som kom helt fra Sjåk for 
å hjelpe til på standen og bli kjent med 
flere i klubben. Vi fikk også besøk av 
tsjekkiske Jana Henychová, som over-
leverte en valp til Arnt Holger Jensen. 
 
Takk til Villmarksmessen og Nor-
ges Varemesse for all hjelp og meget 
god service. 
 
Dogs4All, 24. - 25. november 2012 
To dager etter Villmarksmessen ble vi 
kontaktet av Norges Varemesse som 
tilbød oss stand på Dogs4All mot at vi 
stiller opp med hundekjøring. Vi har 
takket ja, med forbehold om at vi får 
nok medlemmer til å hjelpe til.  

Tidlig om morgenen, og Nansens feirer sin 1-års dag på Villmarksmessen.               Foto: Terje Dietrichson 

Møte i Lokallaget Oslo og Omegn.  
Foto: Terje Dietrichson 

Oda koser seg med hundene. 
Foto: Terje Dietrichson 

Odin Alexander med pappa Lars på sin førs-
te Villmarksmesse.       Foto: Terje Dietrichson 

Turid og Tinka deltok på dressurkurs.  
Foto:Terje Dietrichson 

Arnt Holger Jensen kom for å hente den nye 
valpen sin.                     Foto: Stine Oppegaard 

Oda stiller ut Sajo for Johanne. Marianne 
Lund er dommer.          Foto: Terje Dietrichson 

Spesiallevering, direkte fra 
Tsjekkia, og videre til Nord-
Norge. 

Foto: Stine Oppegaard 

Mange ivrige barn fikk kose med hundene. 
Foto: Stine Oppegaard 

Godt med presentasjon av utstyr på stan-
den.                                Foto: Terje Dietrichson 


