
 

 

 

 

 

 

 

Info om uttak til EM Italia – Nordisk Stil 

22 – 25. Februar 

 

Hei, 

Her følger et informasjonsskriv vedrørende uttak til EM i Italia. Vi beklager at dette ikke kom 

ut før jul som lovet, det dukket opp noen detaljer som måtte avklares før vi kunne publisere 

denne infoen. Mesterskapet blir avholdt i Millegrobbe, Alpe Cimbra i Trentino, en liten 

skiresort som ligger 1500 moh. ved foten av Dolomittene. 

Nettside: http://www.ifss2018onsnow.eu/index 

Facebookside: https://www.facebook.com/IFSS2018MILLEGROBBE/  

Uttaksløp: 

1. 27. Januar – Natrudstilen, Sjusjøen – Snørekjøring – 10/15 km 

2. 03. Februar – Veldre Sag, Brummundal – Combined – 2x7,5 km 

Mer info: http://www.sleddog.no/2017/12/19/uttak-til-em-2018-nordisk-stil/ 

Klasser i EM – Nordisk: 

- Kvinner junior, snørekjøring 1-hund – 10 km 

- Menn junior, snørekjøring 1-hund – 10 km 

- Kvinner senior, snørekjøring 1-hund – 15 km 

- Menn senior, snørekjøring 1-hund – 15 km 

- Kvinner veteran, snørekjøring 1-hund – 15 km 

- Menn veteran, snørekjøring 1-hund – 15 km 

- Kvinner junior, combined 1-hund – 2x5 km 

- Menn junior, combined 1-hund – 2x5 km 

- Kvinner senior, combined 1-hund – 2x7,5 km 

- Menn senior, combined 1-hund – 2x7,5 km 

- Stafett, mixed, 2x snørekjøring 1- hund og 1x SP4 (Sprint slede 4-hunder) 3x7,5km 

- Kvinner/Menn over 18 år, snørekjøring 1-2 hunder 21km+21km** 
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**Dette er et to-dagers snørekjørerløp på 21km + 21km med 1-2 hunder. Skulle det bli stor 

interesse for å delta her, baseres uttaket på plassering i uttaksløp 1. Dette går for øvrig på 

samme dager som de ordinære nordisk øvelsene. 

Kvote/Kriterier: 

Norge har 3 ordinære plasser + tittelforsvarer. Det er kun de 3 første i hver klasse som har 

garantert plass frem til IFSS beslutter om vi får ekstra kvote (2 utøvere ekstra i hver klasse) 

etter påmeldingsfristen. Det ble søkt om utvidet kvote under VM i Polen, men pga. stor 

deltagelse ble dette avslått, derfor har vi ingen garanti på at dette blir gjort under det 

kommende EM på snø.  

De 3 beste utøverne i sin klasse, fra hvert uttaksløp kvalifiserer seg til EM. Det betyr at om 

du kvalifiserer deg i uttaksløpet i combined, men er syk under uttaksløpet i snørekjøring, har 

du likevel plassen din i combined-øvelsen i EM. Har du et mål om å stille i begge øvelser 

under EM, må du altså være blant de 3 beste i begge uttaksløp for å være garantert en plass. 

Hvis behov kan TKN ta ut utøvere på skjønn. 

Alle utøvere gis en frist på 2 dager etter uttaksløp nr. 2 (03. Februar) til å bekrefte sin plass. 
Hvis bekreftelse ikke kommer innen 2 dager vil nestemann på lista rykke opp og må bekrefte 
plassen umiddelbart. Dette vil pågå helt til alle som ligger innenfor 15% etter tiden til 
vinneren i hvert av de to uttaksløpene, er forespurt.  

Dersom utøvere ikke har mulighet til å delta på uttaksløp (sykdom etc.) og ønsker en plass i 

mesterskapstroppen kan de få mulighet dersom det er ledige plasser innenfor kvoten, og 

dersom de kan vise til topp 4 internasjonale resultater eller topp 3 NM resultater på snø 

innenfor de siste 2 sesongene. 

Gi helst beskjed på forhånd til simenenger@hotmail.com slik at vi har en pekepinn på 
interessen. Utøvere som presterer godt i de oppsatte uttaksløpene, men som vet at de ikke 
vil til EM bes om å gi beskjed umiddelbart etter 03. Februar slik at denne prosessen går så 
raskt som mulig. 

Det blir avholdt et infomøte etter hvert uttaksløp der vi raskt kan få bekreftet om de 
kvalifiserte utøverne ønsker å stille til EM i Italia. 

Reisestøtte:  

Startkontingent for de 3 kvalifiserte + tittelforsvarer i hver klasse blir dekket av TKN.  

Ytterligere reisestøtte vil bli prioritert juniorutøvere.  

Annet 
Det er et krav at alle utøvere må gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver for å delta i 
internasjonale mesterskap. Følg denne lenken: http://www.renutover.no/ og send diplomet 
etter gjennomføring til lotte@sleddog.no. Utøvere som ikke har gjennomført dette vil ikke 
bli meldt på til EM. Utøvere som ikke har DID nummer må også fikse dette før påmelding. 
Dette koster 260 kr og betales til NHF. I tillegg må man ha sesonglisens. NHF dekker 
startkontingenten til de 3 kvalifiserte utøverne + tittelsforsvarer i hver klasse. Dersom du er 
kvalifisert og meldt på i en klasse, men ikke stiller, må du dekke startkontigenten selv. 
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Hund til Italia: 

- Pass 

- Vaksine mot rabies (minst 21 dager før avreise) 

- Behandling mot revens dvergbendelorm 24 - 120 timer før innreise til Norge. Denne må gis 

av veterinær og dokumentert i passet. 

Lagleder:  

Det jobbes foreløpig med å få på plass lagleder, men om noen kjenner på sine lyster til å 

stille som lagleder, bes de sende mail til simenenger@hotmail.com. 

Det er satt av egne midler til lagleder. 

Ønsker dere lykke til med sesongen! 

 

Hilsen 

Teknisk Komitè Nordisk 

http://www.hundehelse.no/pass/
http://www.hundehelse.no/rabiesvaksine/
http://www.hundehelse.no/behandling-mot-echinokokkose/

