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Ukkohalla-Paljakka Ajot
16.1.2016 Hyrynsalmi, Ukkohalla, Finland
Medel-distans slädhunds tävling - VUL nationell
Klasser och distans
7-spann släde 2 x 35 km
4-spann släde 2 x 35 km
* Tävlingen körs på 2 slingor på 35 km med ett obligatoriskt
stopp på 4 timmar emellan i Paljakka.
Inofficielt 1-hund eller 2-hund hund skijoring (nordisk stil lina eller nordisk
stil pulka) 1 x 35 km
Tävling regler: IFSS / VUL
Arrangör: AVEK
Tävlingsledare: Pekka Mertala, tel +358 50 9192 677, e-mail: pekka.mertala (at)
malamuutti.com
Öfverdomaren: Eeva Äijälä
Anmälningar: Virve Kaivola, Korkealehdontie 30 36120 Suinula
Tel: +358 40 575 1027, email: virve.kaivola (at) elisanet.fi
SISTA anmälningsdag: 3.1.2016
Pris:
Sled klasser 100 €. Innehåller frukost på lördag i Gasthalla, middag i Paljakka
och frukost och lunch i Gasthalla på söndag.
Skijoring 50 €. Innehåller frukost i Gasthalla på lördag och söndag och middag i
Paljakka.
Bank: FI80 5490 0720 1036 50 (BIC: OKOYFIHH)
OBS! Anmälningsavgiften skall vara arrangören tillhanda senast sista
betalningsdag enligt ovan för att din
anmälan ska registreras.
Tävlings centre:
Hotel Gasthalla
Ukkohallantie 5, Hyrynsalmi
www.ukkohalla.fi
Mandatory equipment for sled classes:
- 1 snowhook
- 4 booties per dog (either in the sled or in use)
- one extra harness and one gangline component whit two pulling line shall be in
the mushers sled.
- Cable/chain stake out or cable lines, if no handler in mandatory stop at
Paljakka
- 300 g dogfood / dog must be in sled when team starts.
- An adequate braking pad (drag) as per race rule IFSS RR 41.2.2 for all Nome
style classes.
- Headlamp and mobilephone
Mandatory equipment for ski classes:
- Water bottle and some snack for skier
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- Mobile phone
PROGRAM:
Fridag 15.1.2016
Incheckning och Bankett/Mucher dinner (renskav, 25 € - bindande anmälan)
Lördag 16.1.2016
Incheckning 08:00-09:30
Oblikatorisk Förarmöte 10:00
Första start 11:00
Söndag 17.1.2016
Medaljceremoni
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