
 

Besøk oss på stand A1-22 



 

RENRASEDE TREKKHUNDER PÅ CAMP VILLMARK 
 
Velkommen til Norsk Siberian Husky Klubbs stand A1-22 
Hils på noen av hundene våre, lære mer om rasen eller få råd og tips om hundekjøring. 
 
Siberian husky er den minste polarhunden, og den raskeste. Siberian husky kommer 
opprinnelig fra Sibir, derav navnet, men den ble først anerkjent som egen rase i Ameri-
can Kennel Club (AKC) i 1930. En siberian er en rask løpshund med et sterkt jaktinstinkt. 
Den er lykkelig når den får løpe foran en slede eller en vogn, og den synes det er mor-
sommere dess flere de er sammen. Den er et utpreget flokkdyr. En siberian skal ha god 
pels og tåle å ligge ute en vinterdag, selv om den også trives godt innomhus i sofaen. De 
er godlynte individer og er vennlige mot folk og artsfrender, men noen kan være litt 
reserverte. Har du først fått en siberian får du snart flere. Flertallet av dagens norske 
siberian husky-eiere har hundene til tur, mens en del fortsatt konkurrerer med renrase-
de siberian huskyspann. Det kreves en del tålmodighet for å skaffe seg et bra renraset 
spann, men det er slettes ikke umulig. Her til lands er interessen for sprint-, mellom- og 
langdistanseløp med siberian husky økende. 
 
Norsk Siberian Husky Klubb har i overkant av 500 medlemmer og det finnes ca 2000 
registrerte siberian huskyer i Norge. Alle siberian husky eiere og deres hunder, uansett 
linjer, lynne, utseende, bruksområde og størrelse er velkomne i klubben. Vi vil gjerne se 
dere på samlingene våre, enten de er i regi av NSHK sentralt eller med lokallagene. Vi 
har flere aktive lokallag rundt om i Norge. 
 
Norsk Siberian Husky Klubbs faste samlinger og arrangementer 
Klubben har fire faste arrangementer i året: Vintersamling i februar med slede- og 
snørekjøringsløp har funnet sted på Grimsbu de siste årene. I mai/juni avholdes klub-
bens årlige spesialutstilling og generalforsamling. I september/oktober er det høstsam-
ling med vognløp og snøreløp med eller uten sykkel/sparkesykkel. De siste årene har 
det også blitt gjennomført en uformell samling på fjellet i Hallingdal i desember i tillegg 
til lokallagenes arrangement; Halloween-løpet på Nordre-Mangen og Dørstokkmila på 
Hamar i januar. Norsk Siberian Husky Klubb har stand på Dogs4All i november og på 
Camp Villmark (tidl. Villmarksmessen) på Norges Varemesse, Lillestrøm i april. 
 
Bli medlem av klubben 
Medlemskap koster kr 510 pr år for hovedmedlem (messetilbud kr 410), 50 kr for hus-
standsmedlem. Innmelding til stine@nfi.no 
 
Mer informasjon 
www.siberian-husky.net 
Facebook: Norsk Siberian Husky Klubb 
Forumsider: http://norsksiberianhuskyklubb.ning.com/ 

Foto: Kari Hope 


