
 
Grønlandshundtreff ved Johnsgård  

20.- 23. april 2023, program 
 

 

Torsdag 20. april 
 

Kl 20.00 Felles samling i hovedhuset    

  Informasjon om helga ved avlsrådet 

  Sosialt samvær  

  

Fredag 21. april 
 

Kl: 10.00 Turkjøring: Vi legger opp til en lengre felles tur i de flotte løypene rundt 

Johnsgård. Mange valgmuligheter også for de som ønsker kortere distanser.  

Kart over løypene fås ved ankomst og ligger ute på klubbens hjemmeside. 

 

Kl: 15. 00 Felles lunsj ved brygga på Johnsgård. Grillsted blir ordnet. Ta med egen mat      

  og drikke.        

 

 

Kl: 19.00 Vi møtes til en trivelig Fellesmiddag på Johnsgård.  

Det er hjemmelaget elgkarbonade m/tilbehør pris: 220-  dessert og kaffe 85- . 

bestilles ved booking.  

   

Kl: 20.00 Bikkjeprat utover kvelden 

 

 Lørdag 22. april 
  

Kl:  10.00. Tips og utstyrsrunde. Vi ser på forskjellige seler, pulker, sleder, liner m.m 

 

Kl: 11.00 Valgfri tur i Johnsgårds flotte løypenett 

 

KL: 14.00 Felleslunsj ved brygga på Johnsgård. Grillsted blir ordnet. Ta med egen mat og 

drikke. 

 

Kl:  16.00 Informasjon fra avlsrådet 

Tema: Statistikker for rasen, bruk av Dogweb i avlsarbeidet, 

Dommerkonferanse for polareraser i 2024, hva er viktigst for oss å formidle om 

rasen til dommerne?  



 

 

Kl:  17.00 Foredrag: Tema friluftsliv med polarhund. Grønlandshunden er den optimale 

hund for et aktivt friluftsliv. Vi tar her en god prat om trening til turer, utstyr og 

deler erfaringer. Innleder til temaet er Gisle Uren som i tillegg til å være eier og 

oppdretter av rasen også har skrevet boka Frossen frihet- håndbok i friluftsliv 

med polarhund 

KL 17 .00 Egen film for barna       

 

Kl: 20.00 Middag 

  Alle bidrar med mat til et felles koldtbord/ knytislag.  

Etter middag er det sosialt samvær og masse bikkjeprat i stedets trivelige 

peisestue.  

 

Søndag: 23. april 

 
Kl. 9.00 Felles frokost (det vil si rester fra lørdagens koldtbord) 

 Oppsummering av helga 

  

 

Kl: 10.00 Turkjøring i de løypene man ikke rakk å prøve på lørdag ☺  

 

Kl.15.00 Avslutning av helgen. 


