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Forside
Velkommen til Dansk Hamster Info
Dansk Hamster Info - eller Hamsterinfo.dk - er en side for alle hamster-entusiaster og
-interesserede. Siden er skabt i håb om, at få fortalt næsten alt om hamstere og alt hvad der rør
sig omkring dem.
Vi håber, at kunne samle alt det sidste nye, så du ikke skal lede på alt for mange sider for, at få
afdækket et emne om vores fælles interesse - hamstere.
Hamsterinfo.dk er en informations side om hamstere, men en masse god hamsterviden.
Genetik, farver, den daglige pasning, opdræt, sygdom og helbred, anskaffelse og salg af
hamstere, om hamsterens hjem - vi forsøger at dække det hele så godt vi nu kan.
Hamsterinfo.dk støtter op om hamsterne og arbejder for hamsterens "sag" som kæledyr. Dansk
Hamster Info er dog IKKE en forening, man kan altså ikke blive "medlem". Der opfordres i
stedet til, hvis man vil være medlem af en forening, at man melder sig ind i Dansk Hamster
Forening.
Hamsterinfo.dk drives til dagligt af en arbejdsgruppe i Dansk Hamster Forening, og vi står over
for, at skulle have opdateret alle artikler på hjemmesiden over den næste tid. Derfor kan det
hænde at nogle artikler forsvinder kortvarigt, mens de opdateres. Vi håber på forståelse for, at
hjemmesiden her ændrer sig over de næste måneder og det kan skabe lidt ustabilitet.
Mangler vi et emne, som du synes kunne være godt, så tøv ikke med at tage kontakt.
Jo mere vi får skrevet, jo bedre bliver siden.
HamsterInfo er godt på vej til at blive en bredt-informerende hjemmeside.
Alle bidrag og idéer til artikler og links vil blive modtaget med glæde.
Farve og genetik er et kæmpe område inden for hamstere. Der findes så mange farver og
gener, at alt om farver og genetik er flyttet på et domæne for sig : HamsterPaletten.dk
Dette gør vi, idet vi mener, at området omkring farver og genetik er så stort, at det fortjener
mere end blot en enkelt artikel, og på denne måde håber vi, at du får mest muligt ud af det.
Håber du kommer omkring det hele og får de hamster informationer du søger.
Har du stadig spørgsmål eller idéer, så tøv ikke med at kontakte os, eller mød en masse
hamsterfolk inde på hamsterforeningens forum.
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