
 

INVITERER TIL 
SOMMERHUNDEKJØRERSKOLEN 2017 

Trinn 2 
 

 
Sted: Skeikampen 
Dato: 2. – 9. juli 
Alder: 13 – 18 år 



 

Sommerhundekjørerskolen er 
en artig, sosial, lære- og 
opplevelsesrik uke for 
hundeinteressert ungdom 
mellom 13 og 18 år! Den 
egner seg både for den som 
allerede driver med 
hundekjøring, såvel som den 
som er ny og ønsker å bli 
bedre kjent med dette. 
 
                                         knytte bekjentskaper og ha 
det gøy med hund. Uansett rase og grentilhørighet.  

 
Vi vil i år igjen invitere utenlandske deltakere, og regner med at vi 
som tidligere år blir til sammen mellom 50-60 deltakere, og 8-12 
ledere. 

 
 
 



 

Lederne 
Trenerstaben består av erfarne hundekjørere med lang fartstid 
innen idretten. De er aktive i nordisk, slede og barmark, i tillegg til å 
ha erfaringer fra blant annet hest, langrenn, friluftsliv og 
ambulansekjøring med hund. Flere har ma                      
tidligere sommerhundekjørerskoler. Mikal Lillestu er i år 
hovedleder, akkompagnert av meritterte kjørere fra Norge og 
utlandet som danner resten av ledergruppa. 
 
Programmet 
Uka vil bestå av et variert 
program for både hund og 
menneske. Vi kommer til å ha 
aktiviteter som fjelltur, trekk 
med sykkel, sparkesykkel, 
vogn og snøreløping. Samt 
masse andre kule sosiale 
aktiviteter, konkurranser, 
leker og relevant teori!   

 
Tilpasning 
Det vil hele uka jobbes i 
grupper og aktiviteter 
                          
både                       I 
år vil det være et ennå 
større fokus på variasjon, 
slik at de som kommer 
igjen flere år får nye 
opplevelser. 



 

 
Sted 
Vi ønsker alle deltakere velkommen til Skeikampen i Gausdal. 
Deltakerne vil bo på 4-6 mannshytter i Skeikampen Fjellandsby, og 
dele rom med én annen. 
Frokost, lunsj og middag serveres i fellesskap inne på Segelstad 
Seter. Eventuell kveldsmat spises på hyttene.  
 
          
Prisen er kr. 3 700,-. Da er alt inkludert.                            
                                                           innen 5. mai 
2017 til  
Norges Hundekjørerforbund, 0840 OSLO. Bruk Påmeldingsskjemaet. 
Det                                                                ail 
til: sled-dog@nif.idrett.no 
 
For nærmere informasjon kontakt: Forbu                        21 
02 98 15, eller Mika                                  / 
mikallillestu@outlook.com 
 

 
 

Velkommen til en lære- og 
opplevelsesrik uke! 


