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Adresse
Åstjernplassen, 11 kilometer fra Brandbu  
sentrum. For veibeskrivelse, se Åstjern hyttetuns 
nettside aastjern.no. Hunder er velkomne på 
Åstjern, men skal være bundet og inne i bur 
om natten. Det er også mulig å ta en trenings-
tur i området.

LAVVOKALAs
Både foredragene og festen på lørdag vil i år 
foregå i en stor lavvo fra Lavvoutleie.no. Det 
blir servert grillmat på kvelden, og drikke tar 
du med selv eller kjøper i baren. Festen koster 
kr 180, inkl. mat og god stemning . 

KiOsKsALg
Det vil bli salg av drikke, rundstykker, pølser 
og kaker i kiosken inne på Åstjern. Det blir 
også tilbud om frokostservering til kr. 90.

UtstiLLere 
Leverandører og utstillere som kommer til 
seminaret har alt en trekkhundinteressert kan 
drømme om – så her kan det aller meste av 
utstyr kjøpes før sesongstart. 

BrUKtmArKed
Har du noe utstyr du ikke bruker og vil selge? 
Lei en stand i skolestua for kr 100. 

HUndeKjøring
Bladet vil være tilstede for å lage nettsendinger 
med intervjuer og stemningsrapporter.

OVernAtting
Koster kr. 250 per seng per døgn på 
Åstjerntunet, og kr. 200 per seng per døgn 
på leirskolen (rett ved), i fellesrom. Telt-, bobil- 
eller campingplass kr. 100 per døgn. 
Bestilling: post@aastjern.no, tel 941 37 063

FOredrAgsHOLdere 

john Baker Iditarodvinner 2011 og mannen som brøt Lance Mackeys seiersrekke.

Katherine Keith Ironwoman-klassevinner som flyttet til Kotzebue sammen med John Baker. 
Flerårig Yukon Quest- og Iditarodkjører med ekstremsportsbakgrunn.

Olav Kjetil Bang fjellfant og veteran i turkjøring.

Petter jahnsen vinner av både Femundløpet og Finnmarksløpet. 

Nytt av året arrangeres det en paneldebatt med tema etikk og hundevelferd.

Hakadal   seminaret

PrOgrAm LørdAg
kl 10.00:  Innregistrering – billetter. Leverandører og utstillere på plass på Åstjern. 
kl 11.00:  Katherine Keith  Ironman triathlon vs. langdistanse hundekjøring. 
  Sportspsykologi, ernæring, og treningsregimer.
kl 13.00:  Standsbesøk – pause 
kl 14.00:  Olav Kjetil Bang  Opplevelser fra et langt liv i fjellet.
kl 15.00:  Standsbesøk – pause
kl 16.30:  john Baker & Katherine Keith  Kenneldrift under polare forhold og 
  samlivsstips til ambisiøse hundekjørerpar. 
kl 18.00:  Pause. De som har med hunder kan fôre i denne pausen, så samler vi bråket.
Kl 19.00:  Hundekjørerfest i storlavvo på Åstjern. Forhåndsalg av billetter, bestilles 
  samtidig med seminarbillettene.

PrOgrAm søndAg
kl 10.30:  Petter jahnsen  Liten kennel – stor suksess. 
  Tufsingdalhusky-metoden.
kl 12.00:  Standsbesøk – pause
kl 13.00:  Paneldebatt. Hvor går grensene for god 
  dyrevelferd på hundeløp? Hundekjørere – 
  Mattilsynet.
kl 14.30:  Standsbesøk – pause
kl 15.00:  john Baker Trening for et milvinnende 
  ganglag og et spann med vinnerskaller.
kl 17.00:  Seminaravslutning

Priser

Seminar lørdag, søndag+middag og fest kr 780,00
Seminar lørdag, søndag    kr 600,00
Seminar lørdag+middag og fest   kr 530,00
Seminar lørdag     kr 350,00
Seminar søndag     kr 350,00
Middag og fest lørdag    kr 180,00

PåmeLding Og BetALing
I år tar vi denne biten på nett. Gå inn på linken og registrer din påmelding:
www.deltager.no/hakadalseminaret_2017_astjern_30092017

Frist på påmelding er 10.09.2017. Tillegg i pris for påmelding etter 
fristen, er kr. 100,00.

For spørsmål om stand, kontakt Marcel på 924 02 465, 
for annet, kontakt Snorre på 911 16 320

 Hakadal Sledehundklubbs hundekjørerseminar  på Åstjern hyttetun 30. september og 1. oktober.


