
 

 

HILSING 
Forhør deg alltid med hunden(e)s 
eier før du lar dine hunder hilse på 
andres hunder på kjetting. Dette på 
grunn av mulig smitte av sykdom-
mer (kennelhoste spesielt), lus etc.  
 
NATTLIG STØY  
Alle hunder skal legges i bil eller 
hundekasse mellom kl. 23.00 og kl. 
07.00. Det finnes dog et unntak: 
Hunder som skal delta på vintersam-
lingens løp kan luftes tidligere enn 
kl. 07.00, men vis hensyn!  

AVFALL  
Hundemøkk, halm og lignende skal 
samles og kastes på anvist sted. Er 
du usikker på hvor avfallet skal kas-
tes ta enten kontakt med sportsko-
miteen eller stedets eier.  
 
VIS HENSYN  
Ta hensyn til samlingens naboer, 
grunneiere og ikke minst andre 
klubbmedlemmer. NSHK ønsker å bli 
oppfattet som en inkluderende 
klubb, og som generelt er godt likt 
de steder vi gjester.  

HUSDYR/BEITEDYR  
På samlinger som blir avholdt på et 
slikt tidspunkt hvor det kan være 
fare for at bufe og/eller husdyr er på 
beite (eller lignende) skal hundene 
oppstalles forsvarlig enten på 
kjetting eller wire når de ikke er un-
der tilsyn. 
 
Dette gjelder spesielt på spesialut-
stillingen som arrangeres om våren, 
og på høstsamlingen.  

Trening av hunder 
Hundeløypen starter ved hytta med muligheter til å kjøre 
lengre distanser. Terrenget krever lite snø, og forholdene er 
som regel bra i begynnelsen av desember. Det blir anled-
ning til mye distanse og passeringstrening. 
 
Sosial treningssamling  
Merk at dette er en treningssamling med sosialt samvær for 
de som ønsker å trene hundene sine på snø, primært for 
klubbens egne medlemmer. Det arrangeres ingen løp eller 
annen organisert aktivitet utover det hver enkelt selv bidrar 
med. Løypene kjøres opp av lokale hundekjørere og deres 
spann, og enhver er ansvarlig for egen sikkerhet. Ta med 
utstyr som er nødvendig for kortere eller lengre turer i fjel-
let. Ta kontakt hvis du er usikker på hva som er nødvendig 
utstyr. 
 
Fellesmåltider 
Vi legger opp til felles middager og samvær. Ta med ingre-
dienser til. 
En felles kjøttsuppe fredag kveld (poteter, kjøtt, pølser, løk, 
gulrøtter, bagetter etc.) 
Pastagryte og salat lørdag kveld (kjøttdeig, div pasta, ost, 
grønnsaker, sauser etc.)  
 
Det lages også én vegetarvariant begge dagene. 
 
Mat utover dette besørger den enkelte selv. De som ikke 
ønsker fellesmåltid, må lage egen middag etter at fellesmid-
dag er laget, ellers blir det kjøkkenkaos. 
 
Vis hensyn 
Konsumet av alkohol og støy etter kl. 23.00 må stå i for-
hold til det faktum at man deler hytta med 30 andre og at 
det ofte er mange barn tilstede. Les igjennom og følg Ret-
ningslinjer for hundehold på Norsk Siberian Husky Klubbs 
samlinger tilstede på disse samlingene. Alle tar med seg sitt 

Vi gjentar tidligere års suksess og har leid Syningen med 30 sengeplasser for helgen 4.-6. desember 2015. Nyde-
lig beliggenhet på 900 m.o.h. og fantastisk panoramautsikt. Det er kjørevei helt frem og plass til oppstalling av 
hunder. Antall sengeplasser begrenser antall deltagere, så etter 30 påmeldinger lager vi venteliste. Vi håper på en 
flott helg med nye og gamle venner fra Huskymiljøet til det noen mener er årets beste samling. 

tomgods og søppel når de reiser søndag. Husk å ta med 
sovepose eller sengetøy. 
 
Påmelding og betaling 
Bindende påmelding til kronsdal@hotmail.com innen 
15.11.15. Det koster kr 440,- pr person for hele helgen, 
inklusive sluttrenhold (barn under 16 år betaler 1/2 pris, 
og barn som ikke trenger egen seng går gratis). Det er plass 
til et begrenset antall bobiler/campingvogner, som koster 
kr 100 pr bil inkl strøm pr døgn. Om det fortsatt er plasser 
ledig etter påmeldingsfristen kan også ikke-medlemmer 
melde seg på til en pris av kr 540 pr person. Beløpet beta-
les inn til klubbkontoen 0530 23 47060 innen 15.11.15. 
Dersom arrangementet blir avlyst pga manglende snø, vil 
alle få refundert utgiftene minus et evt avbestillingsgebyr. 
 
Kun plass til 30 deltagere 
Etter fjorårets rekorddeltagelse har vi innsett at vi av hen-
syn til både sikkerhet og brannforskrifter må sette en be-
grensning ved 30 deltagere, dvs at de første 30 som be-
taler får plass. Påmeldingen er ikke endelig før betaling er 
mottatt. Førstemann til mølla prinsippet gjelder i utgangs-
punktet, men de som ikke har betalt innen fristen, eller 
etter 30 påmeldinger stiller sist i køen. 
 
Veibeskrivelse 
Følg Riksvei 7 til Torpo (ligger mellom Gol og Ål). Følg 
skilting til Lien, forbi Lien Landbrukshøgskule, følg veien 
til enden, skiltet Volelia (ikke Finnesgarden). Vi trenger 
ikke betale bompenger. Det er bratte svingete veier opp til 
hytta. 
 
NB Følg veibeskrivelsen. GPS kan fort føre dere ut på 
ubrukelige og livsfarlige sommerveier. 
 
Velkommen! 

RETNINGSLINJER FOR HUNDEHOLD PÅ NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBBS SAMLINGER  


