
Musherinfo
Openingsweekend Kuinderbos, 8 & 9 oktober 2022

Beste Mushers,

Van harte welkom in het Kuinderbos bij het openingsweekend van de DASSC. Hierbij tref je wat
extra informatie over dit weekend.

In de tent zijn tegen zeer redelijke prijzen
een hapje en een drankje te verkrijgen. Roken
alleen buiten de tent. Graag peuken in de
daarvoor bestemde bakken gooien!

De toiletten worden door veel mensen
gebruikt. Het zijn vrijwilligers die ze moeten
schoonhouden. Help ze en laat het toilet
schoon achter na gebruik!

Het is een trainingsweekend, dus we werken
niet met startlijsten. Zolang de temperatuur
het toelaat kan er gestart worden vanaf 9 uur.
Hou bij de start en op de trail rekening met
medemushers.

De honden dienen uiterlijk 22.30 uur ‘s
avonds in de boxen te zitten en mogen er
’s ochtends vanaf 7.00 uur weer uit. Ook de
aggregaten moeten dan uit zijn. We staan
weliswaar niet direct in de bewoonde wereld,
maar wel in een stiltegebied en met andere
campinggasten op het veld naast ons. We
willen hier graag weer terugkomen!

Van toepassing zijn de IFSS race rules juli
2022, desgewenst in te zien bij de renleider
en het secretariaat of te downloaden via
www.dassc.nl

De verplichte karrenkeuring is buiten bij de
grote tent. Ook helm en lijnen worden
gecontroleerd.

Bij de startnummeruitgave in de tent graag de
chiplijsten van de honden die lopen ingevuld
afgeven en van deze honden het
vaccinatieboekjes meenemen. Buiten de
vastgestelde tijden is er geen
startnummeruitgifte en karrenkeuring!

Tijdens het weekend zal er een dierenarts
aanwezig zijn. Als je de dierenarts niet direct

kunt vinden, spreek dan even de renleider of
iemand van de organisatie aan. Ondanks dat
het een trainingsweekend is, kunnen
dierenarts en renleider verbieden om honden
die te jong zijn of niet fit genoeg, te laten
lopen.

Klaas Willem Hut (06-24328428) verleent,
indien nodig, eerste hulp aan mensen. Zijn
auto/caravan zal voorzien zijn van een
bordje/vlag EHBO. Indien hij niet gevonden
kan worden is Willem Testerink (06 27025276)
bereikbaar.

Vragen met betrekking tot renregels, trail en
dergelijke kun je stellen aan renleider Rob
Mossinkoff te herkennen aan zijn rode hesje.

Voor algemene vragen, klachten en
opmerkingen kun je terecht bij Wendy Metz
(secretariaat).

Officials en organisatie dragen een blauw
hesje m.u.v. dierenarts (groen), renleider
(rood), posten (oranje),
sportcoördinator/trailboss (roze).

Het centrale noodnummer voor thuisblijvers
is: 06-31938640 (Willem Testerink).

Afval: om de kosten voor dit soort
evenementen laag te houden verzoeken wij je
het afval mee naar huis te nemen. Gebruik
zoveel mogelijk eigen bord, bestek, bekers
en glazen.

Wij rekenen erop dat iedereen zijn eigen
plekje op de stake-out schoon en netjes
achterlaat en eventuele gaten dicht
maakt.

Wij wensen je veel plezier toe tijdens de
opening van het seizoen.

http://www.dassc.nl

