
 
Invitasjon til  

Gjeterhundkurs  

og  

Nordisk mesterskap i gjeterhund 

 
 

23. - 25. august 2013 

Kamben Høyfjellshotell, Golsfjellet 
 

 

Denne helgen arrangeres nordisk mesterskap i gjeterhund på Kamben. I den 

forbindelse avholder Buskerud gjeterhundnemnd kurs for saueholdere og 

nybegynnere i Buskerud. Dette blir en fin anledning til å se Nordens beste 

hunder og førere i aksjon, og samtidig få muligheten til å utvikle egen 

kompetanse som gjeterhundfører. Både kurset og prøva vil arrangeres på og 

ved Kamben høyfjellshotell. Det er overnattingsmuligheter på hotellet og 

flere muligheter i nær avstand (Storefjell, Camping, etc.). Tidligere erfaring 

har vært at dette også blir en sosial helg, med mulighet for å treffe andre 

gjeterhund og saueinteresserte i fylket.    

 

 

Program for samlingen: 
 

Fredag 23. august: 

- Innledende prøve Nordisk mesterskap 

 

Lørdag 24. august: 

- Kl. 08.00 Kurs i bruk av gjeterhund med instruktører fra 

Gjeterhundnemnda i Buskerud. 

 

Kl. 13.00 - Lunsj på hotellet* 

 

- Innledende prøve Nordisk mesterskap (hele dagen) 

  

            Kl. 19.00 - Middag på hotellet m/etterfølgende sosialt samvær* 

 

Søndag 25. august: 

- 08.00 Oppstart kurs 

- Nordisk finale (hele dagen) 

 

          Kl. 13.30 Lunsj på hotellet* 

 

*Krever påmelding for de som ikke bor på hotellet. Påmelding direkte til 

Kamben på tlf 32 07 39 00  

 



Påmelding til gjeterhundkurset:  
Kurset er først og fremst rettet mot saueholdere og nybegynnere i Buskerud, men 

påmeldingen vil være åpen for andre fra 1.8. hvis ikke kurset er fulltegnet. 

Kostnad for kurset er kr 1000,-  

Påmelding: Sigmund Røed. Tlf. 907 58 116. sigwa@online.no 

Eller til Hans Erik Sand. Tlf 412 29 269. post@sand-utvikling.no 

  

Det er satt tak på 20 plasser, og ”først i mølla” prinsippet gjelder. 

 

 

Overnatting avtales direkte med Kamben Hotell tlf 32 07 39 00 

Andre overnattingsmuligheter: 

- Storefjell Høyfjellshotell (avstand 500 meter). Tlf 32 07 80 00 

- Oversikt over overnattingssteder: 

http://www.golinfo.no/no/overnatting/hotell_og_fjellstuer/  

 

 

  

 

Hvordan ønsker vi sauen vår? Fredag kveld klokka 19:00 vil leder i avlsrådet Ivar 

Slettemoen dele sine tanker. Diskusjon og meningsutveksling. 

 

 

 

Velkommen! 
 

 

Buskerud sau og geit 

Buskerud Gjeterhundnemnd  
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