
Velkommen til Vintersamling 2022 på Johnsgård Turistsenter 
24 - 27 februar 2022 
 
Norsk Siberian Husky Klubb avholder sin Vintersamling på Johnsgård i Femund Engerdal. Helgen vil 
bestå av mange aktiviteter; fra de offisielle sprint – og mellomdistanseløpene, rekrutt- og 
veteranløpene og ikke minst barneløpet. Lørdag samles vi til festmiddag og premieutdeling. 
Vi tar forbehold om smittevernregler og avlysning på kort varsel. 
 

Foreløpig program 
Dag Tid Aktivitet 

Torsdag 21:00 Kjøremøte: Obligatorisk kjøremøte for alle deltakere på 
Vintersamlingens løp. Husk vaksinekort/pass, registreringsbevis og 
kvittering for betalt påmeldingsavgift – dette vil bli gjennomført etter 
gjeldende smittevernregler 
NB: Avgift for påmelding etter frist 

Fredag 10:00 Huskyløpet (5-mila) starter 
Sprintløpene starter 

Fredag 14:00 Barneløpet starter  
Merk: kan bli utsatt hvis ikke alle kjørere fra de offisielle løpene er i 
mål før kl 14:00 

Lørdag 10:00 Huskyløpet (5-mila) starter 
Sprintløpene starter 

Lørdag 12:30 Rekrutten starter 
Veteranen starter 
Merk: Kan forskyves i programmet dersom ikke sprintkjørerne er inne 

Lørdag 19:00 Festmiddag! (Med forbehold om opphevelse av dagens 
smittevernregler) I år er det 50 års jubileum så dette blir en 3-retters 
jubileumsmiddag, egenandelen er på kr 170. Det er egen barnemeny 
(hamburger og is), egenandel kr 50. Påmelding for middag direkte til 
Johnsgård før 18. feb. 

Lørdag 20:30 Premieutdeling og loddsalg (Med forbehold om opphevelse av 
dagens smittevernregler) 

 
Boalternativer (må bestilles av hver enkelt) 
Johnsgård Turistsenter (https://johnsgard.no/ ) er en familiecamping nordvest i Femund Engerdal. 
De har 23 hytter, for alt fra 1-8 personer, i ulik standard og størrelse. De har ca 40 strømuttak for 
campingvogner/bobiler, og det er anledning å bo i lavvo/telt. Kontaktinformasjon: 624 59 925 \ 
post@johnsgard.no. Det er mulig å bestille frokost (130 pr person) og middag (fra kr 150 voksne, 
barn kr 90). Dette må i liket med påmelding til festmiddag gjøres før 18. feb. 
 

Løpsinformasjon 
Mellomdistanse Startkontingent 

Medlem / ikke 
medlem 

Klasser Kommentar 

Huskyløpet 50 km 400,- / 600,- Åpen klasse 
8-spann 

Godkjent klasse for 
trekkhundprøve 
Obligatorisk utstyr er 
listet opp i NSHKs 
løpsreglement 

https://johnsgard.no/
mailto:post@johnsgard.no


Huskyløpet 50 km 300, / 450,- 6-spann 
4-spann 

Godkjent klasse for 
trekkhundprøve 
Obligatorisk utstyr er 
listet opp i NSHKs 
løpsreglement 

Sprint Startkontingent 
Medlem / ikke 
medlem 

Klasser Kommentar 

Sprint 18 – 24 km 400,- / 600,- 10-spann 
4-spann jr. MD 

Godkjent klasse for 
trekkhundprøve 
Aldersbestemmelser 
for junior er 15-17 år 

Sprint 9 – 15 km 300,- / 450,- 6-spann Godkjent klasse for 
trekkhundprøve 

Sprint 7 – 10 km 300,- / 450,- 
Gratis for junior 

4-spann 
4-spann jr. 

Godkjent klasse for 
trekkhundprøve 
Aldersbestemmelser 
for junior er 15-17 år 

Sprint 7 – 10 km 300,- / 450,- 
Gratis for junior 

2-spann slede 
2-spann slede jr. 

Godkjent klasse for 
trekkhundprøve 
Aldersbestemmelse 
for junior er 12-14 år 

Sprint 7 – 10 km 300,- / 450,- 
Gratis for junior 

2-spann snørekjøring 
2-spann snørekjøring 
Jr. 17-20 år 
1-spann snørekjøring 
1-spann snørekjøring 
aldersbestemte 
klasser: 
G/P 13-14 år 
G/P 15-16 år 
Junior 17-20 år 

Ikke godkjent klasse 
for trekkhundprøve 

NB: Færre enn tre startende i klasser med trekkhundprøve blir ikke godkjent som trekkhundprøve. 
Klasser med færre enn tre startende kan bli avlyst. Kjørere vil bli tilbudt å eventuelt bytte klasse.  
 

Rekrutten – kun 1 dag 
7 – 10 km 100,- 

Gratis junior 
4-spann 
4-spann jr. 
 

Alle deltakende 
hunder må være minst 
12 mnd på løpsdagen 

7 – 10 km 100,- 
Gratis junior 

2-spann slede 
2-spann slede jr. 

Alle deltakende 
hunder må være minst 
12 mnd på løpsdagen 

7 – 10 km 100,- 
Gratis junior 

2-spann snørekjøring  
2-spann snørekjøring 
jr. 

Alle deltakende 
hunder må være minst 
12 mnd på løpsdagen 

7 – 10 km  100,- 
Gratis junior 

1-spann snørekjøring 
samt juniorklasser 

Alle deltakende 
hunder må være minst 
12 mnd på løpsdagen 

Merk at aldersbestemmelsen for juniorer i NSHKs løpsreglement gjelder også for rekruttløpet. 
 



Veteranen – kun 1 dag 
7 – 10 km 100,- 

 
4-spann 
 

Alle deltakende 
hunder må ha fylt min. 
8 år på løpsdagen 

7 – 10 km 100,- 2-spann slede Alle deltakende 
hunder må ha fylt 8 år 
på løpsdagen 

7 – 10 km 100,- 
 

2-spann snørekjøring  
 

Alle deltakende 
hunder må ha fylt 8 år 
på løpsdagen 

7 – 10 km  100,- 1-spann snørekjøring  Alle deltakende 
hunder må ha fylt 8 år 
på løpsdagen 

 
Påmeldings – og betalingsfrist for de ordinære løpene er fredag 18 februar ved midnatt. Påmelding 
til Rekrutten og Veteranen gjøres senest på kjøremøtet torsdag 24 februar. 
 
Påmelding: Eget skjema for påmelding legges ut på klubbens hjemmeside i god tid før frist 
 
Betaling sendes til: Norsk Siberian Husky Klubb, kontonummer: 0530 2347060 eller VIPPS 53955. 
NB! Oppgi kjørers navn, distanse og klasse ved påmelding og betaling. 
 

Viktig informasjon 
• Alle kjørere skal følge NSHKs løpsreglement. Løpsreglementet er publisert på klubbens 

hjemmeside: http://www.siberian-husky.net/data/uploads/lopsreglement-for-nshk-
gjeldende-fra-2019.pdf 

• Husk obligatorisk utstyr på Huskyløpet 

• Aldersgrenser for hund: for klasser over 18 km kal hundene være fylt 18 mnd på løpsdagen, 
for klasser under 18 km skal hundene være fylt 12 mnd på løpsdagen. Det blir ikke gitt 
dispensasjon 

• Vaksinekort/pass og registreringspapirer MÅ fremvises på kjøremøtet, ta også med 
kvittering for betalt påmelding 

• Samtlige må levere chipliste. De som har meldt seg opp til trekkhundprøve kan bruke 
spannskjemaet som chipliste. 

• Kun registrerte Siberian Huskies får stille til start på de ordinære løpene og på Veteranen. På 
Rekrutten kan alle hundetyper stille til start. På Veteranen og Rekrutten er det kun 
deltakerpremier 

• Arrangør forbeholder seg retten til å endre og/eller annullere distanser ved for få påmeldte 
eller grunnet andre forhold.  

• Påmelding til trekkhundprøve og betaling av prøveavgift kr 50,- må være gjort innen midnatt 
24 februar. Se http://www.siberian-husky.net/aktiviteter/trekkhundprover-1 for mer 
informasjon. 

 
Løpsleder: Line Løw, epost line.low@medisin.uio.no, telefon 92821979 
Smittevernansvarlig: Sigmund Alhaug, telefon 48195758 
Dyrevelferdskontrollør: Geir Bøyum 
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