
 
 

INVITASJON TIL SEMINAR 
 

11. – 12. juni 2016 
Funksjonell anatomi og rasens standard for siberian husky 

Åstjern Hyttetun, Brandbu 
 
 
Kurset vil bestå av teori og forelesning om hvordan hundens anatomi skal være for å oppnå best 
mulig funksjon i forhold til hundenes arbeid foran sleden. Dagen etter skal kursdeltagerne selv 
bedømme hundenes bevegelse og anatomi og skrive kritikker. 
 
Foredragsholder er Karsten Grønås som har eid rasen siden 1965 og som har kjørt løp med sine hunder 
siden 1971, primært for å beholde rasens bruksegenskaper. Han ble utstillingsdommer for å ivareta rasens 
opprinnelige funksjon som sledehund i utstillingsringen. Karsten har vært hoveddommer/foredragsholder 
for den finske siberian huskyklubben, og ved to anledninger for Norsk Siberian Husky Klubb og Svenska 
polarhundklubben. 
 
Karsten har dømt rasen på først og fremst spesialutstillinger i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, 
Nederland, Frankrike, Italia, Sveits, Østerrike, Estland og England, i tillegg til Crufts i 2014. Han driver 
Vargevass kennel sammen med Eveline Koch. 
 
FORELØPIG PROGRAM 
 
Lørdag 11. juni 
12.00 - 1600 Foredrag om hundens anatomi 
 
19.00 Felles grilling lørdag kveld, hvor allle tar med egen grillmat. 
 
Søndag 12. juni 
1200-16.00 Praktisk anvendelse av hva vi lærte lørdag. 
 
Påmelding til seminar 
Egenandel: Kr. 300,-pr person 
Påmelding sendes: kristin.ranem.ronsdal@tryg.no senest innen 6. mai med registrert innbetaling til konto: 
0530 23 47060. 
 
Klubbens medlemmer prioriteres dersom det blir fullt. Maks antall deltagere er satt til 45 personer, og ikke-
medlemmer kan melde seg på dersom det fortsatt er plasser ledige, og betaler et tillegg på 50%. 
 
Overnatting på Åstjern Hyttetun 
Hver enkelt bestiller og betaler selv overnatting. Kontakt Åstjern Hyttetun, se kontaktinfo under. Området 
er ideelt for uteliv med store griller og sitteplasser. For de som er interessert kan frokost tilbys på Åstjern. 
Dette avtaler dere direkte ved bestilling av overnatting. 
 
Åstjern Hyttetun, www.aastjern.no 
Bestilling på epost: post@aastjern.no eller tlf.: 941 37 063 
 
Velkommen til seminar! 

http://www.åstjern.no
mailto:post@aastjern.no

