Svenska Polarhundsklubben
Södra Distriktet bjuder in till
”Nässjö Arctic Race”
i Lövhult på Nässjö SKIS anläggning
Trettonhelgen 2019
Lördag 5 - Söndag 6 januari
Lördag 5 januari MERITERING DP10 för Samojed och
Alaskan Malamute i Pulka och Slädhundsstil enligt gällande
meriteringsregler. Banan har breda fina spår och är kuperad
med Smålandsskogarnas mått. 2 varv med rundning i
startområdet för att få ut minst 10 km.
2 stycken meriteringslistor ska vara korrekt ifyllda och gärna dataskrivna.
Fel eller ej ifyllda = ingen start. Anmälan görs på mail till
kassor.s@sphk.se, Uppge namn, adress, tel, gärna mail och om det är
samojed eller alaskan malamute samt att det gäller DP10.
Sista anmälningsdag/betalningsdag 23 december 2018
Anmälningsavgift 360 kr, BG 865-3883 Märks med namn och DP10.
Alla meriterande ekipage erbjuds gratis start i motionsklass på söndagen.
Mer info finns på SPHK Södras hemsida/fb
och kommer att uppdateras efter hand!
Lördag 5 och Söndag 6 januari
Efter att meriterande ekipage är i mål startar A, C och B-hundar.
Klasser: 1 hund lina, 2-spann släde, 4-spann släde samt motion ca 5,2 km. Anmälan görs via mail kassor.s@sphk.se.
Sista anmälningsdag/betalningsdag 23 december 2018.
Uppge namn, klass, samt A, C eller B
Anmälningsavgiften är 300 kr för Sphk södras medlemmar och 360 kr för övriga.
För Ungdomar upp till 18 år som tävlar för södra är anmälan gratis! (gäller ej meritering)
Anmälningsavgiften betalas på BG: 865-3883. Märk med namn och klass.
Mer info finns i SDSF tävlingskalender under Övrig tävling samt på SPHK Södras
hemsida/fb och kommer att uppdateras efter hand!
Du medlem i SPHK Södra som känner att du vill vara med och hjälpa till att förbereda inför och under
träffen får mer än gärna ta kontakt med någon i styrelsen. Vi lovar att du kommer sättas i arbete då
styrelsen och tävlingskommittén kommer behöva all hjälp vi kan få.
En förening funkar inte om bara några få eldsjälar får dra hela lasset, vi behöver även dig!
Obligatoriskt förarmöte fredag 4 januari
För meriteringen DP10 kl 19. Övriga kl 20.
Sekretariatet är öppet
Fredag 18,30-21,00. , Lördag 7,30-10,00.
Domare: Sverker Björk
Meriteringsledare: Cecilia Almen
Tävlingsansvarig: Niklas Strumbecker
Vid frågor går det bra att ringa
Niklas 0468-786933 eller
Cecilia 0763-456930.
Visst boende i stugor eller på vandrarhem samt camping finns i
direkt anslutning till spåren. Bokningar görs via Nässjö Turistbyrå
Kent Andersson tel. 0380-51 82 24. Ange koden ”SPHK”

Med hopp om en snörik vinter här i söder hälsar
SPHK Södra Distriktet önskar
er alla välkomna!

