INBJUDAN TILL

Samojedernas
vintersamling 2019
Vid Ore camping i Furudal
http://sphk.se/samojed/
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras
ägare. Nordiska mästerskapen i drag för Samojedhund,
dragprov, utställning, middag, årsmöte, m.m.
Vi hoppas på en snörik vinter i en trevlig samvaro bland
fyrbenta och tvåbenta vänner.

VARMT VÄLKOMNA!

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR SAMOJEDERNAS
VINTERVECKAN 2019.
OBS - Eventuellt kan mindre justeringar komma att göras.
Torsdagen 7 februari 2019
13:00
15:30

Rallylydnad (med Isabell Karlsson Rydell)
Ringträning (med Carina Cansund)

Fredagen 8 februari 2019
08:00 – 08:30
Sekretariatet öppet för vaccinationskontroll mm inför utställningen
09:00
Utställning.
Barn med hund hålls innan finalerna, dvs när bedömningen är klar
Finalerna börjar så snart bedömningen är klar
16:30 – 17:00
Sekretariatet öppet för vaccinationskontroll mm inför dragtävlingarna
Alla meriteringslappar till både DP10, DP20 och DP60 ska lämnas in
DATASKRIVNA, och i 2 exemplar per start. Utan korrekt inlämnad
meriteringsblankett får man inte starta.
18:30
OBS! Obligatoriskt förarmöte med utdelning av startnummer och
bangenomgång för DP10 och DP20.
Lördagen den 9 februari 2019
10:00
DP20
Dragtävlingens första start och direkt efter startar DP10.
15:00
Barnrace
Söndagen den 10 februari 2019
10:00
DP20
Dragtävlingens första start och direkt efter startar DP10.
17:30
Bankett & Prisutdelning (DP20 + åretshundar + championat), Rådhusets
samlingslokal.
Måndagen den 11 februari 2019
11:00
15:00 – 16:30
17:00

Skidteknikkurs med Lennart Andersson
Uppfödarmöte i rådhusets samlingslokal
Årsmöte i Rådhusets samlingslokal

Tisdag den 12 februari 2019
13:00
OBS! Obligatoriskt förarmöte med utdelning av startnummer och bangenomgång
för DP60.
16:00

Dragprov 60, Furudal. . OBS DP60 startar i dagsljus och målgång sker i mörker.

Onsdagen den 13 februari 2019
16:00
Dragprov 60, Furudal. . OBS DP60 startar i dagsljus och målgång sker i mörker.

Torsdagen den 14 februari 2019
10:00
Prisutdelning DP60 vid receptionen
12:00
Dragprov10
Fredagen den 15 februari 2019
10:00
Dragprov10

RALLYLYDNAD
Torsdagen den 7 februari 2019 klockan 13:00
Instruktör: Isabell Karlsson Rydell
Anmälan senast den 18/1-2019 till sekreterare Emma på mail sekreterare.sam@sphk.se Det är gratis
men bra om man föranmäler att man vill delta.

UTSTÄLLNING - RASSPECIAL FÖR SAMOJEDHUND
Fredagen den 8 februari 2019
Plats: Ore Fritids stugby & camping, Furudal
Domare: Mikael Nilsson
Anmälan: Via SKK:s blankett ”tävlingsanmälan” eller mail: helene.wrnr@gmail.com Anmälan
skickas antingen via post till: Helene Werner, Vretbostigen 6, 63509 Eskilstuna eller via mail.
Vid anmälan via email ska det komma en bekräftelse inom 3 dagar.
Övriga upplysningar Helene 070-412 06 83.
För utlandsägd hund påminns om att kopia på registeringsbeviset ska skickas med anmälan.
Sista anmälnings- & betalningsdag: 2019-01-13
Inbetalning sker till SPHK:s rasklubbs postgiro 23 83 54-5
Anmälningsavgifter:
Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån
Junior, - unghunds-, bruks-, öppen- & championklass
Veteranklass 8-10 år
Veteranklass över 10 år
Fr o m 3:e anmälan i fullbetalande klass

230:380:330:gratis
230:-

Ni som har vandringspriser till utställningen, kom ihåg att ta med dessa!
För mer information om hela veckans arrangemang, se Furudals egen hemsida:
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu/ Du hittar den också via sphk.se/samojed

TÄVLINGAR OCH MERITERINGAR

Oredraget, DP20+ 9-10 februari 2019
Nordisk stil, slädhundstil 4- och 6-spann. Meriteringstillfälle DP20+.
Linkörning
DP10 anordnas lördag och söndag (9 och 10 februari 2019) samt torsdag och fredag 14-15/2.
DP10 startar på lördagen och söndagen direkt efter alla ekipage i DP20 startat. Övrigt se respektive
dag för starttid.
DP60 anordnas tisdag- onsdag (12-13 februari). OBS DP60 kommer att köras med start i dagsljus
och målgång i mörker.
Startavgifter i SEK
Oredraget inkl. DP20+

630

Linkörning/motionsklass 480
DP10

330/tillfälle

DP60

730

Anmälningar till: Linda Almquist på mail: snotrollens@gmail.com
Sista anmälnings- och betalningsdag: fredag 18 januari 2019. Fler DP10 kan efteranmälas fram till
en dag innan start utan efteranmälningskostnad (OBS ett DP10/hund måste anmälas i förväg).
Betalning sker till SPHK samojeds PG: 23 83 54-5. Ange namn och vilken tävling/DP som avses.
OBS! Alla meriteringslappar skall vara dataskrivna och lämnas i två exemplar inför DP10, DP20 &
DP60. Korrekt meriteringslapp måste lämnas annars får man inte starta. Så kolla noga så
registreringsnummer blir rätt- var noga med att en del har S och andra SE i sitt registreringsnummer.
Tävlingarna körs enligt IFSS-regler och de nationella tilläggsreglerna. För dragproven (DP) gäller
SPHK:s meriteringsregler. Tävlingslicens, grönt kort och medlemskap är ett måste för att få starta.
Samtliga hundar ska vara chipmärkta.
Utlandsägd hund: Kopia på registeringsbevis ska sändas med anmälan till dragtävlingarna.
Ni som har vandringspriser till dragtävlingarna, kom ihåg att ta med dessa!

För mer information om hela veckans arrangemang, se vår hemsida och evenemangssidan på
facebook: Samojedernas vintersamling 2019.

UNGDOMSDRAG MED SAMOJED
Lördag och söndag 9-10/2 2019.
Det kommer att finnas en kortare sträcka för ungdomarna. De klasser vi kommer att ha i Furudal är
från 13 år. Både pulkastil och slädhundstil. Yngre barn hänvisas till barnracet. Det krävs att du som
förare har tagit grönt kort och om du är 15 år eller äldre även tävlingslicens. Regler för
ungdomar/juniorer enligt svenska draghundsportförbundet.
Följande klasser kommer att köras på lördag och söndag:
Slädhundstil
3Y (äldre ungdom) 13 t.o.m. 14 år. Spannstorlek maximalt tre (3) hundar.

4J (4-spann junior) 15 t.o.m.16 år.
Hjälm ska bäras, minimikrav är godkänd cykelhjälm eller hockeyhjälm
Pulkastil
Ungdomsklasser: MSY/WSY (lina), MPY/WPY (pulka), ålder 13 t.o.m. 16 år.
Juniorklasser: MSJ/WSJ (lina), MPJ/WPJ (pulka), 17 t.o.m. 20 år.
Det är endagarstävling, men det finns tillfälle att köra både på lördag och söndag. Priset är 200 kr per
start.
Din anmälan mailas till Linda Almqvist på hennes mailadress snotrollens@gmail.com senast den 18
januari 2019 . Om du har några funderingar kan du maila dina frågor till Monika Berglöf på
monika_101@hotmail.com Om du inte har fått bekräftelse på din anmälan eller fråga inom fem dagar
kontakta oss igen.

BARNRACE
Lördag 9/2 2019. KL 15:00
Välkomna alla barn till Samojed veckans barnrace! Alla barn är välkomna att delta på barn race på
sjön kl. 15.00
Ta med dig hund, valfritt fordon och såklart mamma eller pappa! Alla som vill delta samlas på sjön.
Anmälan: senast 18/1 2019 till Monika Berglöf via mail. Skriv namn och ålder på barnet samt
kontaktuppgifter till förälder. Monika_101@hotmail.com

Kostnad för deltagande är 50 kr som sätts in på SPHK:s rasklubbs postgiro 23 83 54-5 och
märk med barnrace samt ert namn.
Vid frågor ring Monika Berglöf på 073-6124729
Varmt välkomna!

BANKETT - SAMT PRISUTDELNING
Söndag 10/2 2019 Kl 17:30
Plats: Rådhusets samlingslokal (Samma gamla vanliga lokal).
I år kommer maten tillagas av vår medlem Helene Larsson, pris och meny meddelas lite längre fram.
Anmälan via formuläret på arrangemangets egen hemsida. http://www.sphksamojedfurudal.n.nu
Betalning sker till SPHK samojeds PG: 23 83 54-5. Ange namn + middag. Det kommer inte gå att
efteranmäla till middagen på plats, anmälan senast 18/1-2019
Anmälan via webformulär och matinformation via webben på
http://www.sphksamojedfurudal.n.nu/middag

Pris och meny anslås på hemsidan.

SKIDTEKNIKKURS
Måndagen den 11 februari 2019 klockan 11:00 först klassisk åkning och efter det ca 12:00
skateåkning.
Instruktör: Lennart Andersson
Ta med ovallade skidor eller skidor med endast glidvalla på.
Anmälan senast den 18/1-2019 till sekreterare Emma på mail sekreterare.sam@sphk.se
att delta men bra om man föranmäler att man vill delta.

Det är gratis

UPPFÖDARMÖTE
Måndag 11/2 2019. Kl: 15:00
Plats: Rådhusets samlingslokal.
Skicka gärna in ämnen och frågor som bör avhandlas under detta möte till Camilla Nyström,
ordforande.sam@sphk.se

KALLELSE ÅRSMÖTE
Måndag 11/2 2019.
SPHK:s rasklubb för samojed kallar till årsmöte Måndagen den 11 februari
2019 kl. 17:00
Plats: Furudal, Rådhusets samlingslokal (samma lokal som tidigare år).
På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Motioner ska, skriftligen
och underskrivna vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 10/1 2019.
Sekreterare: Emma Månsson, Dammågränd 23, 83171 Östersund.

