
 

 

SPHK:s rasklubb för grönlandshund inbjuder till 

Vinterträff i Årrenjarka 2023 - meritering DP20+. 

 

Arrangör:  SPHK:s rasklubb för grönlandshund. 

Plats:  Årrenjarka camping, Jokkmokks kommun.  

Datum:  Incheckning frivilligt, planerade aktiviteter den 21 - 25 

mars. 

Meritering DP20+:  Meriteringen enomförs 22 – 23 mars. Banan kommer 

att vara ca 2x39 km i skog/fjällterräng. 

 Första start onsdagen den 22 mars kl. 09:00. 

Startavgift:  600 kr, betalas in till pg 51 75 13 – 8 senast den 12 

mars.   

Registrering:  Sekretariatet öppnar för registrering tisdagen den 21 

mars kl. 18:00. 

Förarmöte:    Tisdagen den 21 mars kl. 19:30 i Saggatgården, 

Årrenjarka camping.  

Meriteringsdomare:  Magnus Engvall 

Meriteringsledare:  Helen Söderström 

Klasser: DP20+, pulka 1 - 4 hundar. 

 DP20+, släde 6-spann (samtliga raser). 

Kontaktperson för frågor kring spår:  Helen Söderström 076-14 65 131 

Anmälan för meritering:  Lennart Andersson, 2luba(at)telia.com 

Sista anmälningsdag: 12 mars 2023. 

I anmälan uppge 1/ klass, 2/ ras och 3/ namn på förare. 

 

Att tänka på inför meriteringen:  

✓  Vaccinationsintyg och stamtavla till hunden/-arna.  



✓  Den Ifyllda meriteringsblanketten. Ifylld och signerad blankett ska lämnas in till 

sekretariatet i samband med registreringen. Vi är tacksamma om ni fyller i blanketten på 

datorn. 

2. Observera: 

✓ Regelverkets krav på medlemskap för förare och ägare av hunden/-arna, samt kravet på 1/ 

Grönt Kort. 

✓  Tag med egna vikter. Endast en mindre mängd justeringssand kommer att finnas. 

✓  Arrangören kommer inte att kunna tillhandahålla handlers. Det innebär att deltagaren 

måste ordna med detta själv. 

✓  Skyltning kommer att ske enligt SDSF:s regelverk. Däremot kommer ingen risning att ske. 

✓  Närvaro vid förarmöte och bangenomgång är obligatorisk. 

✓  Betald startavgift är ett krav för att få starta. Gör du en sen inbetalning, tag då för 

säkerhetsskull med kvittot. 

 

Övriga dagar är planen att vi ska samköra tillsammans i grupper, beroende på hur långt man 

vill köra för fika/lunch stopp ute. 

Boende:  Bokas på Årrenjarka fjällby, https://arrenjarka.se/aktiviteter/fiske/. Frågor kring 

boende - Årrenjarka fjällby: 0971 – 230 18. 

 

Lördag kväll 25 mars, gemensam middag i Saggatgården med föreläsning om fjällsäkerhet 

av Fjällräddningen. 

Anmälan till middagen gör man via ett SMS och Swish (076 146 51 31) till Helen Söderström 

senast den 12 mars. Pris 200 kr/person. 

 

Mer info kommer på hemsida samt på Facebook för Grönlandshund, så håll uppsikt.  
 

 

Varmt välkomna! 

https://sphk.se/wp-content/uploads/sites/1/blanketter/SPHK/Meriteringsblankett%20web-baserad%202022-2026.pdf
https://arrenjarka.se/aktiviteter/fiske/

