
 

    SPHK’s rasklubb för Alaskan 
malamute inbjuder till Jämtdraget

6–9 februari 2020 i Lillholmsjö. 

Meriteringstillfälle för Alaskan Malamute och Grönlandshund.

Meritering Dragprov 60 (DP60) 2 x 30 km 
Heat 1: fredag 7/2, heat 2: lördag 8/2
Klasser: Pulkastil: 1–4-spann, slädhundstil: max 6 hundar
Vikter enligt meriteringsregelverket.
Startavgift: 500 kr/spann

Meritering Dragprov 10 (DP10) 1 x 10 km 
Det kommer ges möjlighet att köra detta prov både på fredagen den 7/2 och på lördagen den 
8/2 och om tillräckligt stort intresse finns även på söndagen den 9/2. Fredag och lördag går 
starten på DP10 efter alla på DP60 har startat, på söndagen går starten tidigt på morgonen. 
Klasser: 1-spann i pulka- eller slädhundstil.
Vikter enligt meriteringsregelverket.
Startavgift: 200 kr/spann/dag

Motionsklass
Erbjuds alla dagar: fredag och lördag 10 km eller 30 km i valfri klass och stil, söndag erbjuds 
endast 10 km, även i valfri klass och stil. Startavgift: 50% av ordinarie startavgift. 

Anmälan och betalning:
Anmälan görs på särskild blankett, som finns på 
www.sphk.se/malamute/arkiv/blanketter/Sphk och dokumentet heter ”Anmälan meritering 
2017–2021”. Ladda ner och fyll i och mejla till: anmalan.am@sphk.se
Sista anmälnings- och inbetalningsdag är måndagen den 20/1–2020. Efteranmälan kan göras 
fram till 1 timme innan förarmötet mot en extra avgift på 100 kr/spann.
Startavgift sätts in på PG 69 79 25-6. Vänligen ange ras, namn och prov på inbetalningen.

Förarmöte
Förarmöte är obligatorisk för alla startande, även motionsklass. Förarmötet hålls i 
servicehuset på Lillholmsjö camping, torsdag den 6/2 kl. 21.00. Bangenomgång, lottning av 
startordning och utdelning av startnummer. Vid behov av fler förarmöten utlysas detta på 
plats.
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Sekretariatet
Öppettider kommer i PM, som skickas ut ca 1 vecka innan meriteringen.
Tag med registreringsbevis och vaccinationsintyg. Ifylld spannöversikt skickas in i samband 
med anmälan, eventuella ändringar meddelas i sekretariatet i samband med registreringen. 
Ej korrekt ifylld meriteringsblankett = inget startnummer lämnas ut. 

Prisutdelning: Tid och plats utlyses på plats.

Start och mål: Lillhomsjö Camping. 

Meriteringsdomare: Alf Hallén

Årsmöte:
Rasklubben för alaskan malamute har sitt årsmöte lördag den 8/2–2020, klockan 16.00 
matsalen i servicehuset på Lillhomsjö camping.

Boende och middag:
Lördag kväll efter årsmötet serveras middag till självkostnadspris (ca 150:-). Barn upp till 3 år 
gratis, 4–12 år halva priset.
Boende finns på Lillholmsjö Camping i stugor eller lägenheter i olika storlekar och med olika 
faciliteter. Först till kvarn principen som gäller. 

Boende och middagar bokas till Eva Persson via mejl:  evapersson1@gmail.com

Boende och middag betalas till klubbens PG konto 69 79 25-6. Vänligen ange namn och vad 
du betalningen avser.

Sista anmälnings- och inbetalningsdag är måndagen den 20/1-2020.

Frågor:
Frågor gällande meriteringen: Karina Andreasen tel 070-609 3326 eller mejl: 
ordforande.am@sphk.se
Övriga frågor: Eva Persson tel 070-559 50 21 eller mejl: evapersson1@gmail.com

SPHKs rasklubb för Alaskan Malamute hälsar er välkomna
till en trevlig hundkörarhelg i Lillholmsjö.
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