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Årets utfordringer 
Standen vi fikk tildelt var som avtalt på 
på 24m2. Men jeg må innrømme vi ble 
litt forbauset da vi stilte opp fredag 
ettermiddag for å klargjøre standen og 
så at vi kun hadde fått en fire meter 
lang vegg, og ikke 3 vegger på 
tilsammen 14 meter. Etter noen runder 

For fjerde gang hadde Norsk Siberian Husky 
Klubb en stand på Dogs4All messen som 
arrangeres på Lillestrøm av Norges Varemesse og 
Norsk Kennel Klub. Vi beholdt fjorårets avtale om 
fri stand mot at klubben stiller opp med 
hundekjøring på uteområdet. Takket være 
fantastisk innsats fra klubbens medlemmer klarte 
vi å bemanne både standen og gjennomføre mange 
runder med hundekjøring i løpet av helgen. 
Deltagelse på raseparaden utgikk dessverre i år, 
men der kommer vi (kanskje) sterkere tilbake til 
neste år. 

med forhandlinger, fikk vi flere vegger, 
men en litt annen utforming på 
standen enn det vi hadde planlagt. Vi 
har tidligere lånt hundegårder av KK 
Import, men i år hadde de valgt å ikke 
ha stand, så vi måtte ordne oss på 
annen måte (les: Johnny Blingsdalen 
hentet hundegårdselementer hos Elin 
Ingstad, og Terje Dietrichson og Ivar 
Hordnes sørget for returen). En strek i 

regningen var det også at Johnny 
skulle på sitt årlige julecruise den 
samme helgen, men han stilte likevel 
opp fredag kveld og snekret platting 
slik at vi fikk gjennomført 
hundekjøringen utendørs. Terje 
overtok oppgaven som 
hundekjørergeneral, med god hjelp fra 
flere andre medlemmer. Når det 
gjelder Raseparaden, som vi var 

Tekst og foto: Stine Oppegaard 

Godt med besøk på standen til NSHK. Ivrige barn venter på tur med vognen. Fredag kveld, Terje inspiserer standen. 

Lars Kr. Günther og Kennel Nairebis stiller opp med hunder og vogn på Dogs4All. 
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påmeldt til opptil flere ganger, så 
utgikk den fordi jeg ikke hadde leste 
alle mailene godt nok, og derfor ikke 
sendt inn rasebeskrivelsen. Standen 
vår var uansett plassert ved siden av 
området for finaleringen og 
raseparaden, så alle som ønsket fikk 
oppleve rasen siberian husky på nært 
hold. Og vi fikk litt mindre å 
organisere. Vi disponerte også i år 6 
parkeringsplasser rett ved 
hovedinngangen, for de som hadde 
med hunder og vogn, i tillegg til de 
som tilbragte mange timer på standen. 
I tillegg til det fra tidligere gode 
forholdet til de ansatte på Norges 
Varemesse  fikk vi også god kontakt 
med sjefen for parkeringen, og det 
meste løste seg i forhold til våre 
parkeringsønsker. 

Materiale på standen 
Stine låner med seg brosjyrestativ fra 
jobben som fylles opp med tidligere 
utgaver av Huskybladet i tillegg til 
klubbens valpebrosjyre og utstyrsliste 
laget med tanke på ferske huskyeiere. 

Hundekjøring begge dagene 
Det var kjøring med hundespann på 
plassen foran inngangen både lørdag 
og søndag. Vi hadde dekorert område 
med diverse plakater og satt opp 
sperringer så vi ikke skulle få 
fremmede hunder inn på plassen. I å 
bestemte vi oss for å ta kr 25 pr tur 
med hundespann, både for å begrense 
enkelte barns ønsker om mange turer 
og til dekning av bensin og 
bomutgifter for de som stilte opp og 
kom langveisfra. 

Hundekjøring 
På lørdagen kom Camilla og Lars Kr. 
Günther med bilen full av barn og 

hunder og kjørte utallige runder med 
vognen utenfor Varemessen. De fikk 
god hjelp av Torbjørn Marthinsen, 
Linda Ellingsen og Izabell, mens Terje 
dirigerte køen og tok imot betaling. 
 
På søndagen kjørte Trond Hansen 
sammen med Svein Dufseth, Irene 
Borgen, Tone Beate Hansen og Runar 
Golimo Simonsen. Begge dagene fikk 
Terje også hjelp fra medlemmer til å 
passe på at det ikke ble problemer med 
snuingen ved enden av ”løypa”, i 
tillegg til holde folk og fremmede 
hunder unna traséen. 

Bemanning på standen 
Rekordmange hadde sagt seg villige til 
å stille opp på årets stand, hvorav 
noen var på standen i flere timer, mens 
andre kom innom for å hilse på i løpet 
av helgen. Det gjorde at standen hele 
tiden var godt bemannet av mange 
med gode kunnskaper om siberian 
husky. Følgende personer hjalp til med 
gjennomføringen av årets 
tilstedeværelse på Dogs4All, i tillegg til 
de som allerede er nevnt i forbindelse 
med kjøringen: Ivar Hordnes, Anne 
Spangen, Turid og Jostein Lindberg, 
Rikke Bergendahl, Mari og Josefin 
Skår, Gro Britt og Gudbrand Skarseth, 
Tonje og Onar Sandnes, Line M. Løw, 
Eskil Gulli Hanssen, Ronny Sletner, 
Elin og Oda Ingstad, Johanne og 
Kristin Ranem Rønsdal, Anders og 
Priscila Fugelli, Andrea Oppegaard 
Jakobsen, Marcel Jørgensen, Sanne 
Karlsen, Rune Dalby, Anita H. 
Engebakken, og Stine Oppegaard. 
Totalt var det 18 471 besøkende og 
over 9 000 hunder innom Dogs4All i 
løpet av helgen. Årets Dogs4All finner 
sted 16. - 17. november 2013. ■ 

Stine Oppegaard med brosjyrestativet. 

Kickbiken ble flittig brukt mellom standen 
og uteområdet. 

Svein Dufseth kjørte på søndagen. Anne Spangen gir tips og råd om SH. 

Turid Aandalen Lindberg på vakt. 

Nå også refleksvester med klubbens logo! 

Til tider litt fullt av de som ventet på å gå 
inn i Finaleringen. 

Trond Hansen med passasjer 

Rune Dalby besøker standen. 
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Etter Dogs4All fikk vi tilsendt fine bilder fra 

Hanne Nordskag med følgende hilsen: ”Fikk tatt 

noen bilder av hundekjøringen utenfor bygget. 

Hundene i front er Goshe og Gihli. Veldig trivelig 

å se Huskystanden like fin i år og. Dersom noen 

gjerne vil ha originalbildene, kan Hanne 

kontaktes på hane.nor@gmail.com. 

Vi har fått tillatelse til å gjengi de fine bildene 

tatt av fotograf Therese N. Andersen på 

Dogs4All. Dersom noen er interessert i å se 

originalene i farger, kan hun kontaktes på mail: 

tett88@hotmail.com eller besøk hennes 

hjemmeside: www.tnafoto.no. 


