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Overnatting 
Gode overnattingsmuligheter på Viubråtan. Hytte/teltplass/rom bestilles på 

tlf 61 32 35 91. Det er mulig å ta med hund, men husk sauefaren og sjekk 
kjettingene. Det er ikke tillatt å ta med hund inn i hytter.  

(Det finnes også hoteller på Lunner og Gran). www.viubraatan.net
 

Priser
Begge dager med/uten fest kroner 700/600. 

Enkeltdag med/uten fest kroner 450/350.
Kroner 50 ekstra ved etteranmelding / kjøp av billett i døra. 
Bindende påmelding innen 1. oktober, ved innbetaling til:  
kontonummer: 2030.20.40754
 IBAN: NO2820302040754
 SWEDSESS: SPTRNO22

Husk å oppgi navn på alle påmeldte, alder, adresse og  
kontakttelefon. Ta med kvitteringen.

kiOsksalg
Det vil bli salg av kaffe, brus, kaker, pølser og 
annen snacks i pausene. 

adresse
Harestua skole, 4 mil nord for Oslo 
langs riksvei 4 mot Gjøvik. Vi vil 
skilte fra riksvei 4. 
Tog: Gjøvikbanen, alle lokaltog 
stopper på Harestua stasjon som er 
i gang avstand til Harestua skole. Vi 
er bedt om å ikke ta med hunder på 
skolens område.

Jeff King. Proff hundekjører fra Alaska. Fire seire i Iditarod, én seier i Yukon Quest. Ledet 
og brøt årets Iditarod tre mil fra mål – kanskje historiens mest spennende avslutning. 
www.huskyhomestead.com
Sigrid Ekran. Årets vinner av Finnmarksløpet 1000. Ekspedisjonsfarer og foredragsholder. 
På hundekjørerlandslaget 2014/15. www.teamsigridekran.no
Kristin Esseth/Christer Afseer. Norsk-svensk par med over 60 alaskan malamuter på helårs 
turistkennel. Fullført Femundløpet og Finnmarksløpet pluss toppresultater på utstillinger. 
Det disse to ikke vet om malamute er ikke verdt å vite. www.vildmarksupplevelse.se
Tom Andres. Tysk mellomdistansekjører med flere pallplasser i internasjonale mesterskap. 
www.tom-andres.de 
Kristoffer Tysnes. Veterinær. Doktogradsavhandling om Giardia duodenalis hos hund ved 
Parasittologisk laboratorium på NVH 2010-2014. Høyaktuelt tema.

PrOgram lørdag
10.00  Billetter og innregistrering
11.00  Sigrid Ekran: «Ta vare på hundene dine - og hundene dine 
 vil ta vare på deg»
13.00  Standsbesøk/pause
14.00 Kristoffer Tysnes: Om Giardia duodenalis hos hund
15.00 Standsbesøk/pause
15.30 Kristin Esseth/Christer Afseer: «Hvorfor malamute?»
16.30 Løpspresentasjon: Hakasleppet 240 km
17.00 Jeff King: Om Husky Homestead kennel
19.00:  Lavvofest på Viubråtan

PrOgram søndag
10.30  Jeff King: Om trening, avl og seleksjon
12.00 Standsbesøk/pause
13.00 Tom Andres: Om oppdragelse, trivsel og løstrening  
 – den tyske måten til et velfungerende hundespann 
14.00 Standsbesøk/pause
15.00 Jeff King: Iditarod 2014
17.00 Seminaravslutning

 seminar på Harestua 11. og 12. oktober.
av bladet Hundekjøring og Naturmagasinet.

seleverkstedet.no

lavvOkalas
I år som i fjor legger bladet Hundekjøring 
og Naturmagasinet til rette for lavvo-
fest under årets Hakadalseminar. 
Vi rigger romslig  lavvo og serverer 
karslig  villmarksmat, drikke tar 
du med selv eller kjøper i baren. 
Festen koster 100,- inkl. mat og god 
stemning  fra 19.00, på Viubråtan. 

utstillere 
Ledende fôr- og utstyrsleverandører har  
salgsstands under hele seminaret. 

Hakadal   seminaret
      hakadal Sledehundklubbs hundekjører
 lavvofest på Viubråtan lørdag kveld, i regi

skonk.no
for enhver anledning

Kvalitetssleder

CANIKUR
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