INVITASJON TIL HØSTSAMLING 8 – 10. OKTOBER 2021 PÅ SATASLÅTTEN CAMPING
Norsk Siberian Husky Klubb ønsker velkommen til årets høstsamling på Sataslåtten camping i Ål,
Hallingdal. Samlingen er en sosial begivenhet hvor man treffer nye og gamle venner. Her er gode
treningsmuligheter siden det er grusveier så langt øyet rekker. Vi håper på en koselig samling uten
altfor mange koronarestriksjoner. Følg med på hjemmeside eller på arrangementsinvitasjon på
Facebook i tilfelle strengere smittevernregler blir innført.
PROGRAM FOR HELGEN
Fredag 8. oktober
20:00 Kjøremøte med obligatorisk oppmøte! Deltakere vil bli ropt opp.
20:15 Sekretariat – framvisning av vaksinekort/pass og registreringspapirer. Mulighet for
etteranmelding mot ekstra avgift
Lørdag 9. oktober
09:00 Startliste blir hengt opp
10:00 Huskysprinten ca. 5 km rundløype for ordinære klasser
Løpeklassene avvikles når siste spannkjører er i mål. Traseen vil bli bort til jernbanebrua og tilbake.
19:00 Felles grilling – klubben stiller med griller og grillkull. Ta med det du ønsker av mat og drikke,
samt ekstra stoler. Vi satser på å leie telt, benker og bord, men erfaringsmessig var det litt snaut med
sitteplass i fjor.

HUSKYSPRINTEN
Huskysprinten vil gå i en sløyfe på 5 km i lia ovenfor Sataslåtten med start og mål inne på
campingplassen (med forbehold om endringer). Løypa går på gode grusveier langs en trase som er
småkupert og med et skarpe svinger. Løypa er vurdert til å være fullt kjørbar også for store spann.
Man kan melde seg på i følgende klasser:
Klasse
Sykling
Sykling Gutt/Pike 1 (13-14 år)*
Sykling Gutt/Pike 2 (15-16 år)*
Sykling
Sparkesykkel
Sparkesykkel junior (17-20 år)**
Sparkesykkel
Sparkesykkel junior (17-20 år)*
Vogn
Vogn junior (17-20 år)*
Vogn
Vogn
Vogn
Snøreløping
Snøreløping junior

Antall hunder
1 hund
1 hund
1 hund
2 hunder
1 hund
1 hund
2 hunder
2 hunder
4 hunder
4 hunder
6 hunder
8 hunder
12 hunder max
1 hund
1 hund

Medlem/ikke medlem
50/100
Gratis
Gratis
50/100
50/100
Gratis
50/100
Gratis
100/200
Gratis
100/200
100/200
100/200
Gratis
Gratis

*jamfør Hundekjørerforbundets regelverk for barmark
**NSHK tilpasset klasse men tilpasset etter Hundekjørerforbundets regelverk for antall hunder
Påmelding skjer via NSHKs hjemmeside. ALLE klasser må melde seg på via påmeldingsskjema. Link til
påmeldingsskjema vil bli lagt ut ca 14 dager før påmeldingsfrist. Påmelding må gjøres innen torsdag

7. oktober kl 20:00. Betaling må finne sted før løpet starter. Husk vaksinekort og registreringsbevis.
Etteranmelding fredag 8. oktober i sekretariatet belastes 150 NOK ekstra.
Sataslåtten camping ligger 4 km øst for Ål sentrum. Hallingdalsløypa for sykkel passerer like ved. Ta
kontakt for å bestille overnatting enten hytte eller telt/lavvo.
Kontaktinformasjon for Sataslåtten camping:
Anne Lina og Olav Kolbjørn Sando
Strendovegen 29, 3570 Ål
Epost: sataslatten.camping@gmail.com
Telefon 32 08 55 92 / 481 28 515
Dersom noen er interessert i å leie ENOK hyttene må disse kontaktes utenom Sataslåtten camping.
Tlf: 976 61 970

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.

