Velkommen til Vintersamling 2019 på Grimsbu Turistsenter i Folldal
21 – 24 februar 2019
Norsk Siberian Husky Klubb avholder igjen sin Vintersamling på Grimsbu i Folldal. Helgen vil bestå
av mange aktiviteter; fra de offisielle sprint- og mellomdistanseløpene, rekrutt- og veteranløpene
og ikke minst barneløpet. Lørdag samles vi til felles middag, loddsalg og premieutdeling.

FORELØPIG PROGRAM
Dag
Torsdag

Tid
21:00

Fredag

10:00

Fredag
Lørdag

14:00
10:00

Lørdag

12:30

Lørdag
Lørdag

19:30
21:00

Aktivitet
Kjørermøte: Obligatorisk kjøremøte for alle deltakere på
Vintersamlingens løp. Husk vaksinasjonskort/pass, registreringsbevis
og kvittering for betalt påmeldingsavgift
NB: Avgift for påmelding etter frist
Huskyløpet starter
Sprintløpene starter
Barneløpet starter
Huskyløpet starter
Sprintløpene starter
Rekrutten starter
Veteranen starter
Festmiddag; påmelding og betaling direkte til Grimsbu
Premieutdeling, loddsalg og sosialt samvær

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 fulle, kan det settes opp sovesal og/eller
lavvoer. Det finnes flere boalternativer i og rundt Grimsbu. Sjekk www.folldalsportalen.no for flere
alternativer.

Løpsinformasjon
Mellomdistanse

Huskyløpet 50 km

Huskyløpet 50 km

Startkontingent
Medlem / ikke
medlem
400,- / 600,-

300,- / 450,-

Klasser

Kommentar

Åpen klasse
8-spann

Godkjente klasser for
trekkhundprøve

6-spann
4-spann

Obligatorisk utstyr er
listet opp i
Løpsreglementet
Ikke godkjente klasser
for trekkhundprøve
Obligatorisk utstyr er
listet opp i
Løpsreglementet

MD 20 km

400,- / 600,-

6-spann

Godkjent klasse for
trekkhundprøve

MD 20 km

300,- / 450,-

Ikke godkjente klasser
for trekkhundprøve

Sprint

Sprint 20 km

Startkontingent
Medlem / ikke
medlem
400,- / 600,-

4-spann
2-spann snørekjøring
1-spann snørekjøring
Klasser

10-spann

Godkjent klasse for
trekkhundprøve

Sprint 10 km

400,- / 600,-

6-spann
4-spann

Godkjente klasser for
trekkhundprøve

Sprint 10 km

300,- / 450,-

2-spann slede

Ikke godkjent klasse
for trekkhundprøve

Sprint 10 km

300,- / 450,-

2-spann snørekjøring
1-spann snørekjøring

Ikke godkjent klasse
for trekkhundprøve

Kommentar

Dersom det er færre enn tre startende i klasser med trekkhundprøve blir de ikke godkjent som
trekkhundprøve. Klasser færre enn to startende vil ikke bli avholdt.

Rekrutten – kun 1 dag
10 km

4-spann

10 km

Snørekjøring 1 hund

10 km

Snørekjøring 2 hunder

Alle deltakende hunder må være min 12
mnd på løpsdagen
Alle deltagende hunder må være minst
12 mnd på løpsdagen
Alle deltagende hunder må være minst
12 mnd på løpsdagen

Klasser med færre enn to startende vil ikke bli avholdt

Veteranen – kun 1 dag
10 km

4-spann

10 km

Snørekjøring 1 hund

10 km

Snørekjøring 2 hunder

Alle deltakende hunder må ha fylt 8 år
på løpsdagen
Alle deltagende hunder må ha fylt 8 år
på løpsdagen
Alle deltagende hunder må ha fylt 8 år
på løpsdagen

Klasser med færre enn to startende vil ikke bli avholdt
Påmeldings- og betalingsfrist for de ordinære løpene er fredag 15.februar midnatt. Påmelding til
Rekrutten og Veteranen gjøres på Grimsbu torsdag 21.februar, senest rett etter kjørermøtet.
Påmelding: Eget skjema for påmelding legges ut på klubbens nettsider i god tid før frist
Betaling sendes til: Norsk Siberian Husky Klubb, kontonummer: 0530 2347060 eller VIPPS 53955
NB! Oppgi kjørers navn, medlemsnummer, distanse og klasse både ved påmelding og betaling

Viktig informasjon
 Løpsreglementet er publisert på klubbens hjemmeside:
siberian-husky.net/aktiviteter/lopskjoring
 Aldersgrenser for hund på MD og Sprint 20 km er 18 mnd. For Sprint 10 km er aldersgrensen
12 mnd., jf. Løpsreglementet. Det blir ikke gitt dispensasjon.
 Ved påmelding etter fristens utløp betales det for medl/ikke medl kr. 100,-/150,- i tillegg
 Utenlandske deltakere betaler startkontingenten kontant i norske kroner til NSHK under
kjøremøtet på Grimsbu
 Vaksinekort/pass og registreringspapirer MÅ fremvises på kjørermøtet, ta også med
kvittering for betalt påmelding
 Samtlige må fylle ut spannopplysningsskjema. De som har meldt seg opp til trekkhundprøve
kan bruke kopi av det tentative spannopplysningsskjemaet.
 Kun registrerte Siberian huskyer får stille til start på de ordinære løpene og på Veteranen. På
Rekrutten kan alle hundetyper (raser + blandingshunder) stille. På Veteranen og Rekrutten vil
det ikke bli premiert utover deltakerpremier
 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, denne
erklæringen er tilgjengelig på klubbens nettside. 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.
 Oppmelding til trekkhundprøve og betaling av prøveavgift kr 50,- må være gjort innen
midnatt 21.februar 2019. Se http://www.siberian-husky.net/aktiviteter/trekkhundprover-1

Løypetekniske spørsmål rettes til: Ivar Hordnes, mobil 924 31 379
Sportsfaglige henvendelser: Line Løw, mobil: 928 21 979

