HUNDEKJØRING FOR BARN
lørdag og søndag
kl. 12.00, 14.00 og 16.00

Besøk oss på stand A1-21

RENRASEDE TREKKHUNDER PÅ DOGS4ALL
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 American 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 morsommere 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 renrasede 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 på stand A1-21
Velkommen innom vår stand for å hilse på noen av hundene våre, lære mer om rasen
eller få råd og tips om hundekjøring.
Har du spørsmål om seler til din hund
Lørdag og søndag mellom 12.00 og 13.00 får vi besøk av Jan Reinertsen fra Seleverkstedet. Han har 35 års erfaring med produksjonen som omfatter det meste av hundekjøreutstyret, utstyr til hunder generelt og spesialutstyr til yrkeshunder.
Hundekjøring for barn
Vi arrangerer hundekjøring for barn utenfor inngang Vest lørdag og søndag, kl. 12.00,
14.00 og 16.00. Kr. 25 pr tur til finansiering av potesokker.
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.
Bli medlem av klubben
Medlemskap koster kr 510 pr år for hovedmedlem, 50 kr for husstandsmedlem. Innmelding til stine@nfi.no
Mer informasjon
www.siberian-husky.net
Forumsider: http://norsksiberianhuskyklubb.ning.com/
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