INVITASJON TIL HØSTSAMLING 4 – 6 OKTOBER 2019 PÅ JOHNSGÅRD TURISTSENTER
Norsk Siberian Husky Klubb ønsker velkommen til årets høstsamling på Johnsgård turistsenter, som
ligger lengst nordvest i Femund-Engerdal. Samlingen er en sosial begivenhet hvor man treffer nye og
gamle venner.

Booking av overnatting gjøres direkte til Johnsgård Turistsenter.
Her er link: Johnsgård Turistsenter

PROGRAM FOR HELGEN

Fredag 4. oktober
18:00 Vi fyrer opp grillen.
20:00 Påmeldingsfrist for barmarksløpene (se klasser nedenfor)
20:30 Kjøremøte (obligatorisk)

Lørdag 5. oktober
09:00 Startliste blir hengt opp
10:00 Huskysprinten ca. 6 km, løpeklassene ca. 2 km
16:00 Ekstraordinært årsmøte
19:00 Felles middag, bestilles og betales direkte til Johnsgård.

Søndag 6. oktober
10:00 Valpeshow
Barn & Hund
Match Show
Dommer er Anita H.Engebakken-Fjell

HUSKYSPRINTEN
Det er første gang sportskomiteen arrangerer barmarksløp på Johnsgård Turistsenter. Vi kan derfor
ikke gi nøyaktige detaljer over traseen enda. Men for sykkel-, sparkesykkel- og vognklassene blir
lengden ca. 6 km. For løpeklassene blir det en runde på ca. 2km
KLASSER
10-spann vogn

8-10 hunder

8-spann

6-8hunder

100 / 200
(medl./ikke
medlem)
100 / 200

6-spann
4-spann
4-spann Jr.
Sparkesykkel 2spann
Sparkesykkel 1
hund
Sparkesykkel 1
hund Jr.
Sykkel 2-spann
Sykkel 1 hund
Sykkel 1 hund Jr.
Snøreløping 1
hund
Snøreløping 1
hund barn

4-6 hunder
3-4 hunder

100 / 200
100 / 200

2 hunder

50 / 100

1 hund

50 / 100

2 hunder
1 hund

50 / 100
50 / 100

1 hund

Gratis

1 hund

Gratis

Denne klassen kan bli avlyst dersom
forholdende ikke ligger til rette for så store
spann
Denne klassen kan bli avlyst dersom
forholdende ikke ligger til rette for så store
spann
Junior gratis. Påbudt med hjelm, briller og
hansker for junior

Junior gratis. Påbudt med hjelm, briller og
hansker for junior

Junior gratis. Påbudt med hjelm, briller og
hansker for junior.

Påmelding til Huskysprinten
Påmelding skjer via NSHKs hjemmeside. Link her.
Siste frist fredag 4 oktober 20:00. Betaling må finne sted før løpet starter. Husk vaksinekort.

Valpeshow
4-6 mnd og 6-9 mnd.
Påmelding skjer via NKK- DogWeb. Siste frist er fredag 4 Oktober.
Match Show og Barn & Hund er påmelding til Cecilie H-i senest i løpet av lørdag.
Match Show og Barn & Hund er gratis.
Husk vaksinekort.
ABU komiteen kan avlyse ved liten deltagelse.

RETNINGSLINJER FOR HUNDEHOLD PÅ NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBBS SAMLINGER
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.
NATTLIG STØY Alle hunder skal legges i bil eller hundekasse mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.
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.
VIS HENSYN Ta hensyn til samlingens naboer, grunneiere og ikke minst andre klubbmedlemmer.
NSHK ønsker å bli oppfattet som en inkluderende klubb, og som er godt likt de steder vi gjester.
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.

Stor takk til alle som bidrar med premier:

