NYHET

Vinterträff i Lillholmsjö
Alaskan malamute
Vecka 6 (4-9 februari 2020)
SPHKs rasklubb för Alaskan malamute bjuder in till en trevlig vinterträff med fokus på
hundkörning i en mysig och avslappnat miljö. Tanken är att det ska vara en träff vart
medlemmar på alla nivåer ska träffas och köra hund. Ett tillfälle för både nya och gamla
medlemmar att träffa likasinnade.
Lillholmsjö Camping ligger ca. 7 mil nordväst om Östersund i korsningen mellan länsväg 340
”Fiskevägen” och länsväg 344 från Föllinge. Har du inte tillgång till bil, är det möjligt att ta
tåget till Krokom och boka hämtning i samband med att du anmäler dig till vinterträffen.
Lillholmsjö är en camping med ca 10 stugor samt ett gemensamt servicehus innehållande
toalett, dusch, en liten bastu samt kök och matsal. När du anmäler dig bokar du en sängplats.
Vill du boka en egen stuga går även det bra, men då bli priset dyrare per dygn.
Tanken är att det ingår helpension, dvs frukost alla dagar och från frukostbuffén gör du ditt
eget lunchpaket. Alla dagar kommer det att finnas en enklare middag och fika i matsalen på
kvällen. Vi hjälps åt att laga mat, du kommer bli tilldelad EN kväll då du tillsammans med
andra ansvarar för maten. Ni får då ett enkelt recept att följa och alla ingredienser finns till
hands.
Fri tillgång till spåren ingår i anmälningsavgiften. Campingen har egna hund spår med olika
distanser. Vill man köra längre distanser (mer än 3 mil) ansluter man till skoterspåren i
området. Spåren finns direkt från den stora parkeringen och det är gott om plats åt alla.
Hundarna är tänkt att stå ute på stake-out och ska vara boxade och tysta från kl. 22.00
Preliminärt program:
Måndagen: klubbens representanter kommer att vara på plats.
Tisdag/onsdag: körs en övernattningstur för dom som är intresserade – övriga fri körning
under dagen. Övernattningsturen kräver förhandsanmälan. Distansen är ca 1 mil till
övernattningsområdet från parkeringsområdet, men med möjlighet att köra längre om man
önskar så. Det kommer att finnas möjlighet att sova inomhus om det blir extremt kallt eller
om någon inte känner för att sova ute. Ett bra tillfälle att testa både sig själva, hundar och
utrustning.
Torsdag: fri körning under dagen, lunch runt grillen på campingen eller vart vi bestämmer att
träffas. Kvällen tänker vi någon form av gemensamt forum/debatt/diskussion av de ämnen
som medlemmarna kan tänka sig prata om.
Fredag och lördag: möjlighet för meritering på DP60 (dragprov 3 mil 2 på varandra följande
dagar) och/eller DP10 (milen på timmen). Det kommer att finnas slädklass, pulkaklass och
prova-på/motionsklass båda dagarna i alla klasser och distanser. Lördag eftermiddag kommer
vi hålla klubbens årsmöte innan den gemensamma middagen på kvällen.
Söndag blir det städning och hemfärd.

Vill du komma tidigare eller stanna fler dagar går det alldeles utmärkt.
I dagsläget har vi inte alla prisuppgifter klara, men vi kommer att ha ett dygnspris som
innehåller sängplats, helpension och spåravgift. Ytterligare kommer det lite kostnader för
övernattningsturen, hämtning/transport, eller om ni vill boka egen stuga eller har särskilda
önskemål. Summa summarum: du kan ”skräddarsy din egen malamute vinterträff” så den
passar just dig, din familj, dina hundar och dina ambitioner.
Ansvarig kontaktperson för vinterträffen är Eva Persson och henna når du på tel 070-559 50
21 eller via mejl evapersson1@gmail.com om du har frågor eller funderingar.
Mer information om priser och anmälan kommer snart på klubbens hemsida
www.sphk.se/malamute och på Malamuteklubbens medlemsgrupp på Facebook.
Boka in denna vecka i din kalender redan nu; du vill inte missa detta evenemang!
SPHKs rasklubb för alaskan malamute önsker dig hjärtligt välkommen.

