
Programma:
Startnummeruitgifte

In de grote tent. Iedere deelnemer is verplicht het hesje
met startnummer te dragen als je op de trail bent.

Buiten deze tijden is er geen startnummer uitgifte.

Vrijdag 19.30 - 20.30 uur

Zaterdag 8.00 - 8.30 uur

Verplichte materiaal- en karrencontrole

Voor alle klassen, ook lijnen en helm worden
gecontroleerd.

Vrijdag 19.30 - 20.30 uur

Zaterdag 8.00 - 8.30 uur

Verplichte Mushermeeting

Let op: er zullen in het kader van training weekend op
beide dagen een aantal vaardigheden worden geoefend,
waarover Rob meer zal vertellen.

Vrijdag 20.45 - 22.00

Vrijdagavondmaaltijd

Sylvia Testerink heeft weer voor een maaltijd gezorgd
voor iedereen die dat bij inschrijving heeft aangegeven.
Het is niet toegestaan om eigen drank en/of eten mee te
nemen in de tent.

Vrijdag vanaf 17.00

Zaterdag training

*afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid,
kan door renleider en dierenarts besloten worden dat we
eerder beginnen e/o eerder stoppen. Mochten we erg
vroeg moeten stoppen, dan zorgt de organisatie voor
een alternatief middagprogramma.

Zaterdag 9.00 tot 14.00 uur*

Workshop AMCN / steptraining

Na de middag vindt er een stepworkshop plaats voor
mensen met een Alaskan Malamute. Deze is exclusief
voor mensen die zich daarvoor hebben ingeschreven.

Aansluitend vindt in de grote tent vindt een lezing plaats
over training en sporten met je Alaskan Malamute. Deze
lezing is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je
geen Alaskan Malamute hebt.

Zaterdag vanaf 13.00 uur

Mushermaaltijd

Sylvia Testerink heeft weer voor een heerlijke maaltijd
gezorgd voor iedereen die dat bij inschrijven heeft
aangegeven. Het is niet toegestaan om eigen drank
en/of eten mee te nemen in de tent.

Zaterdag 17:30 uur

Tombola
Lootjes verkoop tijdens de mushermaaltijd.

Zaterdag 19:30 uur

Zondag training

*afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid,
kan door de renleider en dierenarts besloten worden dat
we eerder beginnen e/o eerder stoppen.

Zondag 9.00 tot 14.00 uur*

Sluiting weekend

Alle hulp is welkom bij het opruimen van het terrein en
de stakeout.

Zondag 15.00 uur



N.B. Alle tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.


