
 

 

Malamuteklubben bjuder in SPHKs rasklubbar till  

 

Virtuell Påskutmaning  

                                  
                                                                                                                                                                       

När:  Skärtorsdagen kl. 06:00 till och med annandag påsk kl. 18:00.                                    
                                                                                                                 

Var:  Vart ni vill                                                                                            
                                                                                                                 

Pris:  50 SEK “per start” betalas in till malamuteklubbens Swish 123 040 44 67, 
märk betalningen med ditt namn och efternamn.   
                                                                                                                                                                                                                                                                
Anmälan:  till anmalan.am@sphk.se Skriv ditt namn, efternamn, vilken klass du 
vill delta i, hur många “starter” samt ditt medlemsnummer i SPHK. Senast den  
5 april vill vi ha din anmälan och betalning. Har ni instagram så skriv gärna med 
kontots namn.   

                                                                                                                                                                  

mailto:anmalan.am@sphk.se


Klasser:  - Klass valp: Valpar upp till 9 månader 
               - Klass hund: 9 månader och uppåt 

Hur går det till? 

  
Klass valp:  

Under påskhelgen skall ni ta er minst 5 km, antingen i ett svep eller uppdelat 
under påskens 5 dagar. Promenad, lösspring i skog och snår, joggingtur, 
cykeltur, skidor mm och hur lång tid det tar spelar ingen roll, så länge det är 
anpassat till din valps förutsättningar som fysik och mognad.  
Ni använder en app, gps eller liknande för att mäta distansen, tar screenshot 
eller foto på resultatet och skickar in tillsammans med ert namn senast kl. 18:00 
på annandag påsk till anmalan.am@sphk.se Har vi inte fått resultatet tills kl. 
18:00 annandag påsk sätts ni som DNS (did not start) och ni är inte med i 
lotteriet. 
 

Klass hund:  
Under påskhelgen skall ni ta er minst 10 km antingen i ett svep eller uppdelat 
under påskens 5 dagar. Promenad, löpning, cykel, vagn, släde, skidor mm är ert 
eget val. Ni anpassar det efter er och hundens förmåga. 
Ni använder en app, gps eller liknande för att mäta distansen, tar screenshot 
eller foto på resultatet och skickar in tillsammans med ert namn senast kl. 18:00 
på annandag påsk till anmalan.am@sphk.se. Har vi inte fått resultatet tills kl. 
18:00 annandag påsk sätts ni som DNS (did not start) och ni är inte med i 
lotteriet. 

 
Ni kan anmäla er till flera “starter” genom att meddela hur många ni vill vara med på 
och genom att betala in summan flera gånger, och på så vis ha större chans till vinst i 
lotteriet! Kom ihåg att resultatet för varje “start” skall mailas in separat. 
 
Så vad kan ni vinna?  

Presentkort från Vuaja och goodiebags från Klass foder! 
På kvällen annandag påsk drar vi slumpmässigt 6 st vinnare.  
Vinnarna presenteras på rasklubbens instagram @sphkalaskanmalamute samt 
på facebooksidan “SPHKs rasklubb för alaskan malamute”. 

 

Lycka till!! 
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