Sommerkennel på Skjelbreia.
Oppstalling
Hunder vil bli oppstallet i hundegårder under oppholdet. Røkter/stedfortreder forplikter seg til å ta godt vare på
hundene til enhver tid. De vil ha tilsyn flere ganger i døgnet, få kos, oppmerksomhet og mulighet til å strekke litt
ekstra på bena i løpegård med jevne mellomrom. Dersom det er ønskelig med trening utover dette så kan det
avtales med røkter.
Vi har ikke mulighet til å ha hunder på kjetting da vi ikke har fasiliteter som tilfredsstiller mattilsynets krav for
oppstalling på kjetting. Det er begrenset med plass så dersom det blir fullt vil vi prioritere hunder som kan stalles
opp sammen med minst en annen hund. Gi beskjed dersom du har en klatrer du trenger pass til da bare noen av
hundegårdene har tak.
Litt om røkter
Røkter Cilje Helen Abelsen Moe er et aktivt medlem i Oslomarka Trekkhundklubb.
Hun er friluftsinteressert og har holdt på med hundekjøring i over 10 år, både som kennelhjelp og handler på løp.
Hun har også kjørt løp selv, diverse nordisk og Gausdal Maraton.
Hun bor på Skjelbreia med sine to trivelige Alaska Huskier Denali og Ronja, som hilser deg velkommen med godt
humør.
Kontaktinfo røkter:
Cilje kontaktes lettest på messenger da det er dårlig mobildekning inne på Skjelbreia. (mob. 93241424)
Ved behov kan også styret kontaktes. Kontaktinfo ligger på klubbens nettside under fanen Styret.

Ønsket tidsrom
Kennelopphold ønskes fra dato_____________ t.o.m. _______________.
Kontaktinfo
Eiers navn:
Adresse:
Mobil:
Epost:

Ekstra kontaktperson.
Navn:
Adresse:
Mobil:
Epost:

Forsikringsinformasjon
Er hundene forsikret? JA/NEI
Forsikringsselskap:
Forsikringsnummer:

Priser pr. døgn:
1 hund kr 150
2 hunder kr 200
3 hunder kr 250
4 hunder kr 300
5 hunder kr 350
Deretter er det et påslag på kr 30 pr. hund:
6 hunder kr 380
7 hunder kr 410
8 hunder kr 440
9 hunder kr 470
10 hunder kr 500
Tillegg for medisinering av hund 20 kr. pr. døgn/100 kr. pr uke.
Trening av hunder kan avtales direkte med røkter.

Hundenes navn:

Alder :

Har hunden noen allergier, sykdom eller skade?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Vi har hundegårder med plass til 4 (5) og 2 hunder. Hvilke hunder kan stå sammen? Eks. 1,4,6
____________________________________________________________
Hvilke hunder kan luftes sammen i løpegård under oppsyn?
Samme som over JA/NEI
Eller: ________________________________________________________

2,3

Annen relevant informasjon
Har noen av hundene vist aggresiv adferd mot mennesker? Er hunden usikker på fremmede? Barn? Redd lyder/
situasjoner? Eller er det annet vi bør vite? JA/NEI

Røkter/evt. stedfortreder oppsøker ved behov veterinær for eiers regning. Det er røkter/stedfortreder som
bedømmer om dette er nødvendig. Eier kontaktes så fort som mulig, i forkant av veterinærbesøk om mulig. Ved
sykdom/skade/dødsfall kan ikke klubben eller røkter holdes økonomisk ansvarlig. Røkter forbeholder seg retten til å
be eier hente hunder som ikke egner seg for oppstalling på ukjent sted.

Signatur eier: ___________________________ Signatur røkter: _____________________________________

