
PROGRAM BERGEBYLØPET N70 2019 

Mandag 4. februar 

Obligatorisk pre sjekk av hund for deltakere i BL 650 på Nyborgmoen mellom kl 14.00 – 

20.00. Deltaker kan eventuelt foreta avtale med løpsveterinær direkte for tidligere 

undersøkelse. 

 

Registrering for BL 650 fra kl. 18.00 til kl. 20.00 i militærbrakka på Nyborgmoen. 

 

Kjørermøte for BL 650 kl. 20.00 i militærbrakka på Nyborgmoen. 

 

Tirsdag 5. februar 

Start fra Nyborgmoen for BL 650 mellom kl. 11.00 til 12.00. 

 

Onsdag 6. februar 

Registrering for BL 350 fra kl. 17.00 til 19.00 på Sirkkagården i Vadsø. 

 

Kjørermøte for BL 350 kl. 19.00 ved Sirkkagården. 

 

Torsdag 7. februar 

Start i Vadsø (Sirkkagården) for BL 350 mellom kl. 09.00 - 10.00   

 

Fredag 8. februar 

Registrering for klasse BL150 og BL junior mellom kl. 15.00 til 17.00 i militærbrakka på 

Nyborgmoen. 

 

Kjørermøte for klasse BL150 og BL junior kl. 17.00 i militærbrakka på Nyborgmoen. 

 

Start fra Nyborgmoen for klasse BL 150 og BL junior mellom kl. 19.00 – 20.00. 

 

Fredag 8. februar og lørdag 9. februar 

Det blir hundekjørertreff og et sosialt opplegg i brakka på Nyborgmoen etter hvert som 

hundespannene kommer i mål. Mens vi venter på spannene sørger arrangør for at badstua 

holdes varm. Arrangør kommer tilbake med mer. 

 

Premieutdelinga finner sted lørdag ettermiddag/kveld i militærbrakka på Nyborgmoen. 

Arrangør kommer tilbake til klokkeslett. 

 

Søndag 10. februar 

Mellom kl. 09.00 til 10.00 serveres gratis frokost til kjører og handlere i brakka på 

Nyborgmoen. 

 

Arrangementet avsluttes formelt kl. 12.00. Ingen spann får kjøre ut fra noen sjekkpunkt etter 

dette tidspunktet.  

 

 

 



PROGRAM BERGEBYLØPET N70 2019 

Monday 4rd february 

Mandatory dog pre check for participants of BL 650 at Nybormoen between 14.00-20.00. 

You may deal directly with the vets for an earlier examination. 

Registration for Bergebyløpet 650 take place between 18.00-20.00 in the military barrack at 

Nyborgmoen. 

Musher meeting for Bergebyløpet 650 take place at 20.00 in the military barrack at 

Nyborgmoen. 

Tuesday 5rd february 

Start at Nyborgmoen for Bergebyløpet 650 between 11.00 – 12.00. 

Wednesday 6rd february 

Registration for Bergebyløpet 350 between 17.00 – 19.00 at Sirkkagården in Vadsø. 

Musher meeting for Bergebyløpet 350 19.00 at Sirrkagården in Vadsø. 

Thursday 7rd february 

Start in Vadsø (Sirkkagården) for Bergebyløpet 350 between 09.00 – 10.00.   

Friday 8rd february 

Registration for Bergebyløpet 150 and Bergeyløpet junior between 15.00 – 17.00 in the 

military barrack at Nyborgmoen. 

Musher meeting for Bergebyløpet 150 and Bergebyløpet junior 17.00 in the 

military barrack at Nyborgmoen. 

Start from Nyborgmoen for Bergebyløpet 150 and Bergebyløpet junior between 19.00 – 

20.00. 

Friday 8rd february and Saturday 9rd february 

The mushers’ get-together will take place on the Friday and Saturday in the military building 

at Nyborgmoen. The theme is general talk about mushing. The get-together will begin when 

the first team arrives at the finish, and will continue until the last team arrives at the finish. 

The sauna will be kept warm. 

The prize awards ceremony take place in the military building at Nyborgmoen Saturday 

evening. 

 

 



Sunday 10rd february 

Between 09.00 and 10.00 hours will free breakfast be available for mushers and their handlers 

in the military barrack at Nybormoen. 

The race arrangement will formally end at 12.00 on Sunday10 February. No teams are 

permitted to leave checkpoints after this time. 

 


