
Sankt Ulrich am Pillersee/Tirol 
nodigt jullie uit voor het  

23e  Internationale Trans Pillersee sledehonden-trainingskamp 
 en de driedaagse wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap 

 

Trainingskamp van 5 tot 17 januari 2019 
 

Internationale Euro-Cup Sprint Kampioenschap 
voor alle sledehondenrassen op 

18, 19 en 20 januari 2019 
 

De TVB PillerseeTal - als organisator - en de gemeente St. Ulrich am 
Pillersee/Tirol nodigen hierbij alle sledehondenrassen uit voor het  
internationale trainingskamp en de internationale driedaagse wedstrijd. 
Deze wondermooie wedstrijd- en trainingstrail (met uitzicht op de Pillersee) biedt de 
mushers een betoverende natuurbeleving. In elke categorie is de trail optimaal en loopt 
door open veld en stukjes bos, heeft kleine stijgingen en geen gevaarlijke bochten. Een 
mooi stake-outterrein met in de buurt douches, toilet, zwembad, sauna, restaurant, café, 
bank, supermarkt e.d.  
 

Algemene informatie 
 
Plaats : A-6393 Sankt Ulrich am Pillersee/Tirol, Oostenrijk (geen tol) 
 
Leiding : Eddy Nutz, Uwe Schott en Tom van Laar.  
 
Organisatieleiding      : Mario Horngacher - TVB PillerseeTal,   
 e-mail: mario.horngacher@pillerseetal.at 
 
Klassen en afstanden  : Ca. O = 20 km, A  = 18 km, B = 14 km, C  = 10 km,  
    D  =  7 km, Pulka + Ski-jöring  = 14 km, Happy Dog  =  7 km.  
 
Trainingsafstanden : Ca. 2,5 km, 5 km, 9 km en 15 km. 
 
Trainingstijden : Dagelijks van 09:30 tot 12:00 uur en van 14:30 tot 16.30 uur 
 
Honden : Alle sledehondenrassen zijn welkom. 
 
Papieren : Geldige entpapieren van alle honden, kopie WA-verzekering, 
   chiplijst van de meelopende honden.  
 
Prijzen  : De eersten 5 plaatsen in elke klasse krijgen een bokaal,  
   alle volgenden een medaille. 
 
Startgeld wedstrijd  : Meldgeld: € 5,00, startgeld: € 50,00  incl. 2 mushermaaltijden. 

 Startgeld Happy Dog : Meldgeld: € 5,00, startgeld: € 30,00  incl. 1 mushermaaltijd.  
Dubbel starter  : Meldgeld: € 5,00, startgeld: € 20,00  excl. mushermaaltijd. 
 
Deelnamekosten kamp : Meldgeld: € 5,00, dagprijs: € 19,00 (voor 2 personen). 



   Elke extra persoon betaalt € 9,00 per dag. 
   Kinderen tot 15 jaar betalen geen deelnamekosten. 
Alleen trainen : Slechts op aanvraag: € 10,00 per dag per persoon. 
 
Aanmeldgeld           : Altijd vooraf betalen!  
     Raiffeisenbank St. Ulrich - Waidring    
   IBAN: AT79 3634 9000 0104 6341  BIC: RZTIAT 22349 
 
Toeristenbelasting  : Is bij de prijs inbegrepen.  
 
Aanmelden            : Kan direct via het inschrijfformulier op de site:mushingholland.nl 
    Of bij Eddy Nutz, Dorfstrasse 17 
      A-6393 Sankt Ulrich am Pillersee/Tirol 
    Tel.: +43 (0) 676 9085 202, e-mail: info@huskys.at 
 Altijd een CC naar Mario: mario.horngacher@pillerseetal.at 
    Kijk ook op www.huskys.at 
 
Welkom    : op het trainingskamp: zaterdag 05.01.2019 vanaf 10:00 uur!!! 
 

Aanmelden tot 31 december 2018 
 

Bij aankomst eerst op de parkeerplaats parkeren en je bij de Info-container melden! 
We wensen jullie een goede reis hierheen en verheugen ons op het weerzien! 

mailto:info@huskys.at

