
 



 Dette vil bli en morsom og lærerik uke for 
hundeinteressert ungdom  
 Fokuset for uka vil være å trene og ha det 
gøy med hund, uansett rase og grentilhørighet.  

 
Lederne: 
Lederne er hundekjørere med mye erfaring og lang fartstid innen 
idretten. De er aktive i nordisk, slede og barmark, men har også 
erfaringer fra andre aktiviteter som dressur, jakt, langrenn og friluftsliv. 
Flere har mange års erfaring fra tidligere sommerhundekjørerskoler. 
Lena Boysen Hillestad er hovedleder. Kristoffer Grøtan Olsen og mange 
meriterte kjørere fra Norge og utlandet danner resten av ledergruppa. 
 
Vi vil i år igjen invitere utenlandske deltakere, og regner med at vi til 
sammen blir mellom 50-60 deltakere og 8-12 ledere. 
 

Programmet: 
Det vil være et variert program hele uka med ulike aktiviteter som 
involverer både hund og deltaker. Vi vil for eksempel ha dressur, trekk 
med sykkel, vogn og –snøreløping, fjelltur og egentrening. Det vil også 
bli undervist i relevant teori, og arrangert ulike gruppeoppgaver. Vi har 
det også veldig gøy, så det er mye latter i løpet av uka. 

 
 



Tilpasning: 
Det er stor forskjell på en 17 åring og en 13 åring, vi vil derfor hele uka 
jobbe i grupper tilpasset alder og nivå, - på trening og teori. Det legges 
inn nye aktiviteter, slik at det ikke blir repetisjon for de som har deltatt 
flere år. 
 

Sted: 
Vi ønsker alle deltakere velkommen til Skeikampen i Gausdal. Vi vil bo 2 
- 4 deltakere i hver leilighet som ligger rett utenfor velkomssenteret: 
http://www.skeikampen.no/Overnatting/hytterogleiligheter/Hytter-og-
leiligheter/ 
  
Frokost, lunsj og middag serveres i fellesskap inne på på 
Velkomsstenteret. Ev. kveldsmat spises i leilighetene. 
 

Påmelding: 
Prisen er kr. 3.500,- da er alt inkludert. 
Ved overtegning vil de som ikke har 
deltatt før bli prioritert. Påmeldingen 
må skje innen 5. mai 2016 til  
Norges Hundekjørerforbund, 0840 
OSLO. Bruk Påmeldingsskjemaet. Det 
kan også skannes inn (vi må ha 
underskriften) og sendes på mail til: 
lotte@sleddog.no 
 
For nærmere opplysninger kontakt: Forbundskontoret på telefon 
21029816, eller Lena Boysen Hillestad på mobil 90679061 / 
musher@frisurf.no 
 
 

 Vi ha ̊per pa ̊ stor deltakelse fra hundemiljøer i hele Norge! 
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