
 

    SPHK’s rasklubb för alaskan 
malamute      inbjuder till 

rasspecialen 2019.

 
Allhelgonahelgen den 1-3 november i Backamo

Fredag kväll den 1 november

Del 1 av rasmästerskapet på barmark 
I år kommer vi att köra en ny variant av rasmästerskapet.  Två dagars heat; fredag 
kväll och söndag förmiddag. Banlängden förväntas att bli mellan 4-8 km och vi kör 
utan vikter.

Klasser 
● Linlöpning (1 hund)
● Cykel (1 hund)
● Kickbike (1-2 hundar); 
● Vagn (3-4  hundar)

Möjlighet till motionsklass kommer att erbjudas i samtliga klasser.
Halloweenrace för barnen kommer att anordnas på söndagen. 

Anmälningsavgift: 
RM-klass: 200: -
Motionsklass: 100: -
Halloweenrace gratis!

Anmälan sker senast den 27 oktober på e-post till anmalan.am@sphk.se. 
Skriv RASMÄSTERSKAP, ange vilken klass och förarens namn.  

Det är IFSS's tävlingsregler tillsammans med de nationella tilläggsreglerna som gäller. 
Grönt kort och licens krävs i RM-klasser, inget krav i motion och halloweenrace.

Lördag den 2 november

SPHK`s rasklubb för alaskan malamute inbjuder till officiell 
utställning

Plats: Backamo lägerplats

Domare: Diane Anderson, USA.
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Skriftlig anmälan sker på SKK:s anmälningsblankett (som kan nås via SPHK`s eller 
SKK`s hemsida) på e-post till: anmalan.am@sphk.se eller per post till Jennie Kraft 
Hult, Bunkris 114, 789 99 Älvdalen.   Inom ett par dagar efter mottagen anmälan utgår 
en bekräftelse via e-post, kom därför ihåg att ange er e-postadress.

Klasser/ anmälningsavgift:
Valpklass: 4-6 månader 200: -
Valpklass: 6-9 månader 200: -
Juniorklass: 9-18 månader 375: -
Unghundsklass: 15-24 månader 375: -
Bruksklass: 15 månader och äldre 375: -
Öppen klass: 15 månader och äldre 375: -
Championklass: 15 månader och äldre 375: -
Veteranklass: 8-10 år 200: -
Veteranklass: Över 10 år gratis
Barn med hund: gratis

Från och med tredje fullbetalande hund med samma ägare reduceras priset med 100: 
- per hund – gäller dock inte valpar och veteraner.

Sista anmälning och betalningsdag är 11 oktober 2019 på PG konto: 69 79 25-6, ange 
ditt namn.

Ej inbetalda innan 11 oktober får ej deltaga enligt SKK:s policy. 
För svenska utställare/ägare krävs medlemskap i SPHK.
För utlandsägd hund ska hundens stamtavla bifogas med anmälan. Ägaren ska vara 
medlem i den nationella rasklubben där hunden är registrerat och ägaren bosatt i 
respektive land. Inbetalningar betalas till BIC: NDEASESS och IBAN: SE61 9500 0099 
6026 0697 9256.   

Ögonlysning
Enligt önskemål från medlemmarna arbetar vi aktivt med att kunna erbjuda 
ögonlysning till förmånligt pris under utställningsdagen. Vi förbehåller oss rätten att 
begränsa antalet ögonlysningar och först till kvarn principen kommer att gälla. 
Intresseanmälan kan redan nu göras via e-post till anmalan.am@sphk.se. Skriv 
ÖGONLYSNING och antal hundar du vill ögonlysa. Mer information kommer att 
publiceras på klubbens hemsida.

Medlemsmöte och domarens kommentarer
Medlemsmötet kommer att hållas efter avslutad utställning. Dagordningen kommer 
att presenteras på klubbens hemsida. Domaren kommer att ge en sammanfattning av 
dagens utställda hundar. 
 
Middag 
Lördag kväll samlas vi för en gemensam middag till självkostnadspris (ca 200:-/pers). 
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Anmälan sker via e-post till anmalan.am@sphk.se. Skriv MIDDAG och antal och ange 
eventuella allergier samt specialkost. 

Boende 
250: -/pers och natt (man bokar sängplats eller betalar för alla sängar i rummet om 
man vill ha eget rum) anmälan sker per e-post till anmalan.am@sphk.se. Skriv 
BOENDE och antal nätter och antal sängar ni vill boka.

Söndagen den 3 november

Del 2 av rasmästerskapet på barmark. 
Halloweenrace för barnen med pris för bästa utklädda.

Mer detaljerad information kommer i PM till samtliga anmälda och kommer att 
publiceras på klubbens hemsida www.sphk.se/malamute

SPHK’s rasklubb för alaskan malamute önskar dig hjärtligt 
välkommen! 
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