HUSKYBLADET 4/2015

Vintersamling, Grimsbu Turistsenter i Folldal
25. - 28. februar 2016
Norsk Siberian Husky Klubb avholder igjen sin Vintersamling på
Grimsbu i Folldal. I løpet av helgen vil det bli arrangert flere løp for både
erfarne hundekjørere som kjører i åpen klasse til ferske hundekjørere og/
eller nye medlemmer i klubben, barneløp, rekruttløp og ikke minst, 100 m
sprint med løs hund. Lørdag kveld samles vi til felles middag, loddsalg og
premieutdeling.
Retningslinjer for hundehold
på NSHKs samlinger
Nattlig støy
Alle hunder skal legges i bil eller hundekasse
mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Det finnes dog et
unntak: Hunder som skal delta på Vintersamlingens løp kan luftes tidligere enn kl. 07.00, men vis
hensyn!
Avfall
Hundemøkk, halm og lignende skal samles og
kastes på anvist sted. Er du usikker på hvor
avfallet skal kastes ta enten kontakt med
sportskomiteen eller stedets eier.
Hilsing
Forhør deg alltid med hunden(e)s eier før du lar
dine hunder hilse på andres hunder på kjetting.
Dette på grunn av mulig smitte av sykdommer
(kennelhoste spesielt), lus etc.
Husdyr/beitedyr
På samlinger som blir avholdt på et slikt tidspunkt
hvor det kan være fare for at bufe og/eller husdyr
er på beite (eller lignende) skal hundene
oppstalles forsvarlig enten på kjetting eller wire
når de ikke er under tilsyn. Dette gjelder spesielt
på spesialutstillingen som arrangeres om våren, og
på høstsamlingen.
Vis hensyn
Ta hensyn til samlingens naboer, grunneiere og
ikke minst andre klubbmedlemmer. NSHK ønsker
å bli oppfattet som en inkluderende klubb, og som
generelt er godt likt de steder vi gjester.

Fra 5-mila. Foto: Stig Torp.
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FORELØPIG PROGRAM

DAG
TID AKTIVITET
Torsdag 21.00 Kjørermøte: Husk vaksinasjonskort, registreringsbevis og
kvittering for betalt påmeldingsavgift
NB Ekstra betaling ved for sen påmelding
Fredag

10.00 Huskyløpet starter
Sprintløpene starter
14.00 Barneløp. Påmelding i kiosken senest 30 min før start
Sosialt samvær

Lørdag 10.00 Huskyløpet starter
Sprintløpene starter
12.30 Rekruttløp
Påmelding innen fredag kveld med navn, alder og ekvipasje
Huskyspringer. Uformell 100 meter sprint med løs hund
19.30 Festmiddag, påmelding og betaling direkte til Grimsbu
21.00 Premieutdeling, loddsalg og sosialt samvær
Velkommen på samling!
Boalternativer (må bestilles av hver enkelt)
Grimsbu Turistsenter (www.grimsbu.no), bestilling på tlf. 62 49 35 29
Grimsbu Turistsenter ligger langs RV 29, 30 km fra Alvdal i Østerdalen, og 40
km fra Hjerkinn for dem som velger Gudbrandsdalen. Grimsbu Turistsenter har
rundt 100 sengeplasser. Det er viktig at vi får fylt opp så mange senger som
mulig, slik at dere som har en ledig seng eller to i hytta melder fra om dette til
vertskapet på Grimsbu. Når alle hytter og rom er full, kan det settes opp sovesal
og/eller lavvoer. Det finnes flere boalternativer i og rundt Grimsbu. Sjekk
www.folldalsportalen.no for flere alternativer.
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LØPSINFORMASJON
Distanse

Medlem/
ikke medlem

Huskyløpet 50 km

400,-/600,-

Sprint 20 km

300,-/450,-

NY: Nordisk 20 km

300,-/450,-

Sprint 10 km

300,-/450,-

Sprint 10 km
Junior

200,-/300,-

Sprint 10 km
Rekrutt senior
Slede eller snørekjøring over 16 år
Rekrutt junior
Slede 14-16 år

Klasser
Åpen klasse
8-spann
6-spann
8-spann
6-spann
1-4-spann
6-spann
4-spann
2-spann slede
2-spann kickspark*
2-spann snørekjøring
1-spann snørekjøring
4-spann
2-spann snørekjøring
1-spann snørekjøring
Max. 6 hunder
Valgfri ekvipasje

150,-/250,-

Rekrutt junior
Snørekjøring 12-16 år

Max. 4 hunder
Valgfri ekvipasje
Max. 2 hunder
Valgfri ekvipasje

Kommentarer
Obligatorisk utstyr er listet opp i Løpsreglementet.

Egne regler for vekt i pulk etc jmf NHF
Minimumsalder for deltagelse er 16 år i seniorløp.
*Må ha bremsematte (kan evt få hjelp til å ordne
det på samlingen).
Juniorklasse er 14 -16 år. Minimumsalder for å
delta i snørekjøring er 12 år.
Kun lørdag.
Se Viktig informasjon under.
Ved påmelding til rekruttløpet angis alder og ekvipasje og vaksinasjonskort fremvises. Her stilles
ikke andre krav til hundene enn at de er vaksinert..
Rekruttløpet er ikke meritterende.

Min 3 startende i hver klasse. I klasser med for få startende tilpasses dette i samråd med kjører etter kjørermøtet.
Følgende klasser er ikke meritterende: 2 spann slede, 2 spann kickspark, 2 spann snørekjøring, 1 spann snørekjøring.
Påmeldings- og betalingsfrist er 18. februar 2016, for rekruttløpet direkte torsdag og fredag på Grimsbu.
Påmelding sendes til:
Sportskomiteen v/Kenneth Monsen, e-post: kenneth@ulvhild.no, mobil 909 21 654.
Betaling sendes til: Norsk Siberian Husky Klubb, kontonummer: 0530 2347060.
NB! Oppgi kjørers navn, medlemsnummer, distanse og klasse både ved påmelding og betaling.
Viktig informasjon
 Løpsreglementet finnes på forumet og www.siberian-husky.net under Sportskomite-info.
 Ved påmelding etter fristens utløp betales det kr. 100,-/150,- i tillegg.
 Utenlandske deltakere betaler startkontingenten kontant i norske kroner til NSHK under kjøremøtet på Grimsbu.
 Ta med kvittering, vaksinasjonspapirer og registreringspapirer på kjørermøtet.
 Kun registrerte siberian huskyer får stille til start (gjelder ikke Rekruttløpet).
 Alle kjørere skal følge kjørereglementet. Dette gjelder for alle løp på Vintersamlingen.
 Husk obligatorisk utstyr til Huskyløpet (50 km)
 Arrangøren forbeholder seg retten til å endre og/eller annullere distanser ved for få påmeldte eller grunnet andre forhold.
 Alle deltakere under 16 år må ha skriftlig erklæring fra foresatte ved påmelding, er tilgjengelig på nettsiden.
 Alle løpene på Vintersamlingen (ikke Rekruttløpene og snørekjøring) gjelder som trekkhundprøver i henhold til Norsk
Kennel Klubs reglement for trekkhundprøver for polare raser. Spannopplysningsskjema kan lastes ned fra vår
hjemmeside, og er kjørers eget ansvar.
 Dispensasjon fra aldersbestemmelsene vil ikke bli innvilget da det her gjennomføres trekkhundprøve.
Rekruttløpet
Rekruttløpet er ikke en del av vårt offisielle arrangement og vi ønsker at det skal være åpent for alle raser og blandingshunder. Det vil ikke bli premiert utover deltakerpremier. For at det også skal være åpent for ungdom må foreldrene (gjelder
under 16år) skrive under en erklæring hvor de står ansvarlig for ungdommens sikkerhet. Sportskomiteen mener det er foreldrene som best kjenner sine barns ferdigheter og begrensninger, men vil gripe inn dersom vi føler at noen stiller med et
spann som hun/han ikke klarer å håndtere.
Løypetekniske spørsmål rettes til:
Andre henvendelser stilles:

Ivar Hordnes (løypesjef), mobil 924 31 379
Kenneth Monsen, mobil: 909 21 654
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