
Inbjudan till NÄSSJÖ ARCTIC RACE 25-26 januari 2020!
Meritering för polarhund - Tävling för alla raser!

SPHK Södra har nöjet att bjuda in för meritering DP10 enligt meriteringsreglerna - 
Samt tävling för alla raser som startar efter att sista meriterande ekipage är i mål. 

Bannan går i småländsk kuperad terräng på Nässjö Skis banor i Lövhult, Nässjö.
Minst 10 km för meriterande ekipage med varvning. Övriga klasser kör ca 5 km.

MERITERINGSTILLFÄLLE DP10 sker både lördag och söndag  
för alaskan malamute, samojed och grönlandshund 

KLASSER:
Pulkastil: 1-spann
Slädhundstil: 1-spann
Draglast enligt meriteringsreglerna

ANMÄLAN OCH PRIS
2 stycken meriteringslistor ska vara korrekt ifyllda och dataskrivna.
Fel eller ej ifyllda = ingen start. 
Medtag stamtavla och vaccinationsintyg  
Anmälan görs på mail till kassor.s@sphk.se, Uppge namn, adress, tel, gärna mail samt ras.
Sista anmälningsdag/betalningsdag 17 januari 2020. Anmälningsavgift 360 kr, BG 865-3883 
Märks med namn, DP10 och vilken dag/dagar. Alla meriterande ekipage erbjuds att starta gratis i 
motionsklass på söndagen.

TÄVLING Alla A, B och C-hundar 
se tillgängliga klasser i Draghundsports tävlingskalender

Anmälan görs via Draghundsports tävlingskalender. Sista anmälningsdag/betalningsdag 17 jan 
2020. 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). 
Betalas på BG: 865-3883. Märk med namn och klass.
Istället för prisutdelning bjuder vi på enklare förtäring efter målgång i väntan på att resultatlistorna
ska bli klara. (Typ grillad korv eller liknande)
Mer information och ev ändringar läggs ut så fort vi kan på vår hemsida, fb samt i Draghundsports
tävlingskalender.

Alla hundar som vistas på tävlingsområdet ska ha giltig vaccination!

Vid frågor går det bra att ringa

Niklas Strumbecker Rickard Pettersson Med hopp om att få se många 
076-8786933 072-733 61 10 polarhundar i Nässjö!
sodra@sphk.se rille_12@hotmail.com Mvh Styrelsen SPHK Södra
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