
Rasklubben för grönlandshund inbjuder till  
Grönlandshundmeriten och Grönlandslöpet 

i Hamra 20 – 23 februari 2020. 
 

 

1. GRÖNLANDSHUNDSMERITEN - Meritering Dp 60 (2 x 30 km) 

Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute och samojed. 

Heat 1, fredag 21/2 och heat 2, lördag 22/2.  

Förarmöte och bangenomgång hålls i bystugan torsdag 20/1 kl. 21:00 

Klasser: pulka och slädhundstil enligt meriteringsreglerna. 

Vikter: enligt meriteringsreglerna  

ANMÄLAN OCH STARTAVGIT 

Anmälan görs på särskild blankett som ni hittar på rasklubbens hemsida 

www.sphk.se/gronlandshund under fliken ’Arrangemang/Meritering’. Anmälnings-

blanketten skall skickas till Lennart Andersson, e-post: 2luba@telia.com.  

Startavgift: 500 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass 

ska anges på betalningen.  

Sista anmälnings- och inbetalningsdag: torsdagen den 13 februari 2020. 

 

2. GRÖNLANDSHUNDSMERITEN - Meritering Dp 20+, medeldistans 

(2x39 km) 

Meriteringstillfälle för siberian husky. 

Heat 1 fredag 21/2 och heat 2 lördag 22/2.  

Förarmöte och i bystugan torsdag 20/2 kl. 21:00. Lottning av startordning och 

bangenomgång. 

Klasser: 6-spann och 10-spann. 

 

ANMÄLAN OCH STARTAVGIT 

Anmälan görs på särskild blankett som ni hittar på rasklubbens hemsida 

www.sphk.se/gronlandshund under fliken ’Arrangemang/Meritering’. Anmälnings-

blanketten skall skickas till Lennart Andersson, e-post: 2luba@telia.com.  

Startavgift: 700 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass 

ska anges på betalningen.  

Sista anmälnings- och inbetalningsdag: torsdagen den 13 februari 2020. 

 

3. GRÖNLANDSLÖPET – Meritering Dp 10 (10 km) 
 

Meriteringstillfälle för grönlandshund, alaskan malamute och samojed.  

Meriteringen genomförs söndag 23/2. 

Förarmöte och bangenomgång hålls i bystugan lördag 22/2 kl. 16:00.  

Klasser: pulka och slädhundstil enligt meriteringsreglerna. 

Vikter: enligt meriteringsreglerna.  

 

 
 

http://www.sphk.se/gronlandshund
http://www.sphk.se/gronlandshund


ANMÄLAN OCH STARTAVGIT: 

Anmälan görs på särskild blankett som ni hittar på rasklubbens hemsida 

www.sphk.se/gronlandshund under fliken ’Arrangemang/Meritering’. Anmälnings-

blanketten skall skickas till Lennart Andersson, e-post: 2luba@telia.com. Du kan även 

anmäla dig på plats (se nedan).  

Startavgift: 200 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass 

ska anges på betalningen.  

Sista anmälnings- och inbetalningsdag: torsdagen den 13 februari 2020.  

 

4. MOTIONSKLASS – 10 km 

 
Till dig som tidigare inte har varit med på någon meritering eller tävling och vill prova på 

utan några krav på prestation erbjuder vi en motionsklass. Körstil och spannstorlek är fritt. 

   

Motionsklassen körs söndag 23/2 med start efter Dp10. 

Förarmöte och bangenomgång hålls i bystugan lördag 22/2 kl. 16:00 

OBS! I motionsklassen krävs inte grönt kort och tävlingslicens. 

Anmälan görs på särskild blankett som ni hittar på rasklubbens hemsida 

www.sphk.se/gronlandshund under fliken ’Arrangemang/Meritering’. Anmälnings-

blanketten skall skickas till Lennart Andersson, e-post: 2luba@telia.com. Du kan även 

anmäla dig på plats (se nedan). 

Startavgift: 100 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass 

ska anges på betalningen.  

Sista anmälnings- och inbetalningsdag: lördagen den 22 februari kl. 15:00. 

 

OBS! För utländska deltagare OBS! 

Vid betalning av startavgiften gäller följande:  

 

 

GENERELLT:  - Meriteringsledare: Ännu ej klart 

 - Meriteringsdomare: Freddie Åkerlind 

 -  Förarmötet är obligatoriskt för alla startande.  

- Det kommer att finnas kaffe, hamburgare och fika att köpa vid 

bystugan. 
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OBS! Vid meritering gäller följande: 

Ägare: Vid dragmeritering får hund som ägs av medlem i SPHK eller i av SKK erkänd 

utländsk specialklubb som motsvarar SPHK delta. Om fler än en person äger hunden ska 

samtliga vara medlemmar i någon av ovanstående klubbar. 

Förare bosatt i Sverige: Krävs medlemskap i SPHK. Föraren ska dessutom ha giltig licens 

samt grönt kort utfärdad av organisation godkänd av SPHK. Förarens ålder ska vara minst 16 

år på första provdagen. 

Förare bosatt utom Sverige: Krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk specialklubb som 

motsvarar SPHK. Förarens ålder ska vara minst 16 år på första provdagen. 

Utlandsägd hund: För utlandsägd hund, som tidigare inte tävlat i Sverige, ska kopia av 

registreringsbeviset bifogas med anmälan. 

 

OBS! Någon form av gemensam kvällsaktivitet blir det i bystugan lördag kväll 

 

BOENDE: 

För bokning av boende i stugbyn kontaktas Monica Hjelm, irkes@telia.com,  

mobil 072 743 32 99. Boende kan även bokas på HamraVild tel 0657 350 86,  

mobil 070 321 33 50. 

 

Alla som har anmält sig till meritering kommer att få ett PM ca en vecka 

före meriteringen. 

 

 
 

Varmt välkomna! 
PS. Hamra ligger längs väg 310 i Ljusdals kommun och koordinaterna till bystugan i Hamra 

är 610 39’ 34.03” N och 140 59’ 57.40” Ö. DS. 

Låt oss hoppas att skotern ser ut 

så här när vi skall ut och 

preparera spåren inför de 

flyttade meriteringarna! 
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