Trysil Hundekjørerklubb
inviterer til
Trysil-løpet og Trysil-sprinten
på Varden Skistadion, Elverum
9.-10.mars 2019.

Lørdag første start kl.12.00:
Klasse
Rekrutt
Rekrutt
Jenter
Gutter
Kvinner senior
Menn senior
Miljøklasse
Barneløp

Alder
11-12 år
13-16 år
13-16 år
13-16 år
17 +
17+
11 +
0-10 år

Øvelse
snørekjøring
snørekjøring
combined
combined
combined
combined
pulk/ snørekjør
snørekjøring

Distanse
5 km
5 km
2 x 2,5 km
2 x 2,5 km
2 x 7,5 km
2 x 7,5 km
5 / 7,5 km
500 meter

Startkontingent
225,225,225,225,275,275,50,0,-

Det vil være individuell start i alle klasser. Pistoppen vil bli i en oppmerket sone for
alle. 13-16 år har mulighet for hjelp i pistoppen.
Vi har veldig bra med snø og meget gode forhold.
Miljøklassen: Kom med den hunden du har. Du velger sjøl om du vil kjøre pulk eller
snørekjøre 5 eller 7,5 km. Hunden trenger bare å være 12 måneder for å delta i
denne klassen. BLI MED ☺
Søndag første start kl.11.00:
Parstafett:
Klasse
Jenter/ gutter

Alder
11-16 år

Øvelse
Distanse
Startkontingent
Pulk/
2 km
225,- x 2
snørekjøring
Kvinner/ menn 17+
Pulk/
2 km
275,- x 2
snørekjøring
Første etappe kjører pulk, andre etappe snørekjører. Etappe 1 kjører først, så
etappe 2, etappe 1 kjører en gang til og kjører 2 kjører en gang til. DVS begge
kjørere kjører 2 ganger hver.
Barneløp: 1 år og oppover: Første start ca en halv time etter siste parstafett-lag er i
mål. En fin løype inne på stadion hvor de kan kjøre med eller uten hjelp.

Arena: Varden skistadion, Hernes, Elverum (nord) .
Tekniks delegert: Katrine Foss kafo@.lunner.no tlf 41506894
Lagledermøte: Lørdag kl.11.00 i Sekretairatet
Søndag kl.10.00 i sekretariatet

Chiplister: Det er krav om chiplister til parstafetten på søndag. Husk også
vaksinajsonspapirer( det kan bli stikkprøver).
Premieutdeling i kafetieriabygget på stadion umiddelbart etter løpet.
Påmelding til: Trysil Hundekjørerklubb v/ Randi Elin Lutnæs (tlf 98656259)
Mail: rel@trysil.kommune.no
Påmeldingsfrist: søndag 3.mars 2019
Parkeringsavgift: 50,- pr dag

Antidoping. Doping er ikke tillatt for hverken hund eller kjører. Mer info:
http://www.sleddogsport.net/anti-doping-rules/

Mer info kommer på facebooksiden : «Trysil-løpet 2019»

Velkommen til ei innholdsrik
hundekjørerhelg med fart og spenning i
Elverum

