BESTEMMELSE OM OVERGANGER
Oppdatert 7. desember 2010

Ved overgang fra et lag til et annet gjelder følgende:
1.

En hundekjører kan ikke representere mer enn et lag i samme sesong. (1. mai – 30 april).

2.
Ved overgang fra et lag til et annet, kan vedkommende ikke representere det nye laget i
hundekjørerkonkurranser før han/hun har stått som medlem i det nye laget i 2 måneder.
3.
Forbundet kan dispensere fra bestemmelsene i pnkt.1 og 2 ved flytting, innkalling til
militærtjeneste, og ved studerendes ferieopphold på hjemsted, samt fra pnkt.2 når vedkommende
kjører samme sesong ikke har representert noe lag før.

REGLER FOR UTDELING AV HANS MAJESTETS
KONGENS POKAL
H.M.Kongens Pokal skal alltid være den høyest rangerende premie i Norgesmesterskapet.
Idretten vil ikke tillate at H.M.Kongens Pokal deles ut i Norgesmesterskap med dårlig kvalitet og
kvantitet. Det er særforbundenes ansvar å sørge for at dette ikke skjer.
Det må delta minst 15 utøvere i individuelle øvelser for at et NM skal være berettiget til en
Kongepokal.
Dersom det er mer enn en vinner i den konkurransen der H.M.Kongens Pokal er satt opp, deles
denne ikke ut. Pokalen konkurreres om av de aktuelle personer i et senere løp samme sesong.
Styret i NHF fastsetter, etter innstilling fra TK hvilket nytt løp som skal være avgjørende for å
kåre vinneren av H.M.Kongens Pokal.
H.M.Kongens Pokal settes opp annenhvert år i Sledehundkjøring og Nordisk stil med virkning
fra 1994. Pokalen settes da opp i Nordisk stil, i 1995 i Sledekjøring, osv.

INTERNASJONAL DELTAGELSE
For Norge kan følgende personer delta: norske statsborgere - og utlendinger som har bosatt seg
fast i Norge, og som har bodd i landet i minst 24 måneder før startdagen.
Deltagere til internasjonale konkurranser skal påmeldes gjennom NHF og innrette seg etter dette
forbunds til enhver til gjeldende regler. Som internasjonale konkurranser regnes: Landskamp,
Nordisk Mesterskap, Europa- og Verdensmesterskap, Europa- og Verdenscup samt Olympiske
Leker.
Den utøver som overtrer disse bestemmelser kan anmeldes etter NIF's straffebestemmelser.

