INVITASJON TIL HØSTSAMLING
4. - 6. oktober 2013, Sataslåtten Camping, Ål i Hallingdal
Norsk Siberian Husky Klubb har gleden av å invitere til årets høstsamling på
Sataslåtten Camping. Dette vil bli en sosial begivenhet der man kan treffe nye og
gamle venner i Huskyklubben.
PROGRAM FOR HELGEN
Fredag 4. oktober
17.00 Mulighet for felles grilling for tidlig ankommende
21.00 Velkomst i bygdelokalet (like før campingplassen)
Påmelding til Huskysprinten
Lørdag 5. oktober
09.00 Startliste vil bli hengt opp
11.00 Start Huskysprinten: 5 km rundløype
14.00 Samling på uteområdet ved grillplassen
19.00 Felles middag
Søndag 6. oktober
10.00 Styre- og komitémøter
Huskysprinten
Huskysprinten vil gå i en sløyfe på 5 km i lia ovenfor Sataslåtten
med start og mål inne på campingplassen. Løypa går på gode
grusveier langs en trase som er småkupert med et par skarpe
svinger, men vurdert til å være fullt kjørbar også for store
spann. Man kan melde seg på i følgende klasser:
Type løp
Medlem/Ikke medlem
Snøreløping, 1-2 hunder
50/100
Sykling, 1-2 hunder
50/100
Kickspark, 1-2 hunder
50/100
Vogn, 4-, 6-, 8-spann og åpen klasse
100/200
Påmelding til Huskysprinten
Sendes på e-post til Johnny Blingsdalen, johnny@atlantentreprenor.no eller ved oppmøte på Sataslåtten innen torsdag
3. oktober kl. 20.00. Betaling må finne sted før løpet starter.
Påmelding til felles middag på lørdagen
Bindende påmelding til Stine Oppegaard, stine@nfi.no
innen 25.09.13 med innbetaling av egenandel kr. 250 pr. pers
(kr. 300 for ikke medlemmer) (barn under 12 år 1/2 pris, barn
under 5 år gratis). til konto nummer 0530.23.47060. På grunn
av matbestilling er det viktig at alle melder seg på til middagen innen fristen.

Litt om Sataslåtten Camping
Sataslåtten ligger idyllisk til på vestsiden av Hallingdalselva ca. 4
km før Ål sentrum. Campingplassen ligger på en slags odde ut i
elva der terrenget er flatere enn mange andre steder i Hallingdal.
I dette området finnes der også mange grusveier som egner seg
til hundekjøring, bl.a. sløyfa som vi skal bruke til Huskysprinten.
Campingplassen har store arealer med god plass til hundene.
Overnattingsmulighetene på campingplassen
(NB Ta med sovepose eller dyne/pute og kjøkkenutstyr)
To-roms hytter med plass til 6 personer, kr. 380/døgn
Ett-roms hytter med plass til 4 personer, kr. 270/døgn
Stabbur med plass til 4 personer, kr. 330/døgn
Stallen med plass til 4 personer, kr. 380/døgn
Telt/lavo kr. 110-150/døgn
Bobil/vogn kr. 150/døgn + strøm
Renhold kr 200 pr hytte
Overnatting på Sataslåtten camping bestilles på telefon:
48128515 / 97153727 / 32085592
Alternativ overnattingsmulighet
Enok-hytter er ikke en del av campingplassen, men ligger i
innkjørselen til denne. Disse hyttene har høyere standard med
bad og TV. Enok-hytter med plass til 2 + 3 personer, kr. 700/
døgn (egner seg best for familier). Renhold kr 300, og kr 500
dersom hund har bodd inne på hytta. Ta med eget sengetøy,
eller bestill på forhånd. Overnatting på Enok hytter bestilles og
fordeles av Stine Oppegaard, stine@nfi.no og betales kontant
på samlingen.
Veibeskrivelse
Adkomst til Sataslåtten fra RV7: Når man kommer kjørende fra
Oslo ligger Sataslåtten mellom Torpo og Ål. Etter å ha passert
andre (av 2) avkjørsler til Torpo vil man etter 1.8 km få
Torpomoen leir på høyre side. Kjør 3 km til, så får man
avkjørselen til Sataslåtten på venstre side i en lang, slakk sving.
Etter avkjørsel kommer bro over elva. Rett etter broen kjører man
gjennom hyttetunet til Enok hytter, og deretter kjører man inn på
campingplassen.

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.
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.
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.

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.

