Velkommen til
Vikerfjelløpet 2019
22-23 mars, Tosseviksetra på Vikerfjell i Ringerike Kommune
-Kvalifiseringsløp Femundløpet
200km
-Åpen klasse (9 hunder eller mer)
-Begrenset klasse (6-8 hunder)
Langdistanse senior og Junior (junior kun begrenset klasse)
130km
-Åpen klasse,
(9 hunder eller mer)
-Begrenset klasse (6-8 hunder)
Mellomdistanse. Alle klasser, senior og junior
65km
-Åpen klasse
(9 hunder eller mer)
-Begrenset klasse (6-8 hunder )
-Gutt/Piker ( 6 hunder )

30km

-8 spann
-6 spann
-4 spann

Nordisk tur og fjell-løp: senior og junior
30km
1 og 2 –spann, nordisk stil

0-3km

Priser:

Miljøklasse / Barneløp.

130km 1000,65km 600,-

30km 400,junior 400,3km 0,-

Påmelding og betaling:
Skriftlig påmelding til e-post: post@ringeriketrekkhundklubb.no
Husk å skrive hvem klubb du kjører for, navn, distanse og spannklasse.
Betales til kontonr:2280.2285780. Merk innbetaling med navn på kjører!
Innbetalinger som ikke er merket, er ikke gyldig, dersom ikke kvittering kan
fremlegges ved registrering.

Påmelding og betalingsfrist: 1. mars.
OBS:
Etter-anmelding innen 20. mars. Dette er siste frist!
Etteranmeldte betaler på stedet, kontant (+500kr pr startende)!

Generelt:
Terminfestet løp som kjøres etter hundekjørerforbundets regler for
langdistanse, mellomdistanse og nordisk tur og fjell -løp
Alle skal levere inn spannskjema med idnummer ved registrering.
Vaksinasjonskort skal vises ved registrering.
130km kjører to runder på ca 65km med en obligatorisk hvile på 5timer.
Det vil finnes vann i utekran med kaldt vann. Bikkjer kan legges i henger
eller stilles opp på langkjetting under hvilen. Det er IKKE tillatt med halm
på parkeringa eller området rundt. Mulighet for å sitte inne på setra, hvor
man får kjøpt enkel varm mat. Handler kan hjelpe fører på sjekkpunkt. Mat
til fører og hund utover det som er obligatorisk behøver ikke medbringes i
slede.
Husk 60,- i mynter til bom. Kontant betaling i kiosk/kafeteria.

*Obligatorisk utstyr for 65km og 130km er hodelykt på fører, reserve
hodelykt med batteri. Nød rasjon til fører og hund (500gr. pr hund). Veies
ikke ved registrering, men vi kan kontrollere før og etter løpet. Skikkelig
bekledning, Egnet vindsekk eller -sovepose, liggeunderlag,
førstehjelpsutstyr, snøbriller, snø-spade, stor kniv/øks, kart og kompass.
Kart mottas i sekretariatet. Øvrige klasser er det ikke krav til annet en
sledetrekk og skutermatte på de som kjører slede.

Program
200km har kjøremøte kl 13:00 start kl 14:00 fredag
130km har kjøremøte kl 21:00 start kl 23:00 fredag
Distanser 65km og 30km har kjøremøte kl 09:30 start kl 11:00 lørdag
Sekretariatet åpner ca kl 19:00 fredag, ca kl 07:00 lørdag
Premieutdeling for 130km lørdag når alle er i mål. Premieutdeling for
øvrige klasser starter inne på setra etter miljøklasse er ferdig.
Info:
Løpsleder: Alexander Kristiansen
Løypesjef: Steinar Birkedal
Veterinær: Norderhov

tlf: 930 46 127
tlf: 982 84 470
tlf: 32135000
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