
 

Innbydelse NM Barmark 2019 

 

Trysil Hundekjørerklubb ønsker velkommen til  

NM Barmark  

på Jømna/ Heradsbygd skistadion 

12.-13. oktober 2019 

 

NM Barmark vil bli arrangert etter Norges Hundekjørerforbunds regler 

www.sleddog.no og er åpent for kjørere fra andre land selv om bare 

nordmenn kan bli medaljevinnere. NM er også uttaksløp for VM Barmark.  

Tid: Lørdag 12.oktober første start kl.11.00. 

       Søndag 13.oktober første start kl.11.00. 

Lagledermøte begge dager i sekretariatet kl.10.00. 

Offesiell åpning lørdag kl.10.30 på stadion. 

 

Sted: Jømna/ Heradsbygd skistadion ca 10 sør for Elverum sentrum. 

http://www.sleddog.no/


Påmelding: mail til rel@trysil.kommune.no innen lørdag 5.oktober 2019. 

Siste frist for etteranmelding (mot dobbel startkontingent) og endring av klasser vil 

være torsdag 10/10-2017.  

Startkontingent til kontonr 1822.07.92028. 

 

Rennleder: Randi Elin Lutnæs, 98656259, rel@trysil.kommune.no 

Løypesjef: Frode Flathagen 

TD: Steinar Johansen og Øystein Klevsgård 

 

Klasser: 

Lørdag: Første start kl.11.00. for alle klasser er distansen  ca 5,7 km 

Klasse Alder Øvelse  Antall hunder Startkontingent 

Piker 14-16 år snøresykkel 1 325,- 

Gutter 14-16 år snøresykkel 1 325.- 

Kvinner junior 17-20 år snøresykkel 1 375,- 

Menn junior 17-20 år snøresykkel 1 375,- 

Kvinner senior 17+ snøresykkel 1 375,- 

Herrer senior 17 + snøresykkel 1 375,- 

Senior 17+ Sparkesykkel  1 hund 375,- 

     

Junior  17-20 år Sparkesykkel 1 hund 375,- 

Senior  19+ Vogn 4-spann 3-4 hunder 375,- 

Junior 17-20 år Vogn 4-spann 3-4 hunder 375,- 

 

Bamseløp: barneløp 0-13 år ca 500 meter inne på stadion hvor egen hund eller 

bamse får bli med på løpet. Gratis å starte, premie til alle ☺ Starten går ca en halv 

time etter siste målgang på NM-klassene. Påmelding sammen med de andre 

påmeldingene klubben har eller i sekretariatet innen lørdag kl.12.00. 
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Søndag:  Første start kl.11.00. 

Klasse Alder Øvelse Antall hunder Startkontingent 

Piker  14-16 år Snøreløping 1 hund 325,- 

Gutter 14-16 år Snøreløping  1 hund 325,- 

Kvinner junior 17-20 år Snøreløping 1 hund 375,- 

Menn junior 17-20 år Snøreløping 1 hund 375,- 

Kvinner senior 19+ Snøreløping 1 hund 375,- 

Menn senior 19+ Snøreløping 1 hund 375,- 

Junior 17-20 år Sparkesykkel 2 hunder 375,- 

Senior 19+ Sparkesykkel 2 hunder 375,- 

Gutt / pike  14-16 år Sparkesykkel  1 hund 325,- 

Senior 19+ Vogn 8-spann 6-8 hunder 375,- 

Miljøklasse – 
kom med den 
hunden du 
har-klasse ☺ 

14 +  Sykkel, 
sparkesykkel, 
snøreløping 
 

 100,-  

 

Stafett: Stafett 17+:   3 X 2,6 km ( snøreløpe-løypa). Starten går ca en halv time etter 

siste klasse er i mål. Info kommer i programmet.  

1.etappe: Snøreløping 1 hund 

2.etappe: Sparkesykkel 1 hund 

3.etappe: Snøresykkel 1 hund 

Startkontingent : 3 x 375,- kr. 

 

Parstafett 14-16 år ( ikke NM-gren) 2 x 2,6 km ( snøreløpe-løypa) 

1.etappe: Snøreløping 1 hund 

2.etappe: Sykkel/ Sparkesykkel 1 hund (valgfritt) 

Startkontingent : 2 x 100,- kr. 

 

Husk chiplister som må være klare i bilen i tilfelle stikkprøver. 

Husk også vaksinasjonspapirer, det vil bli tatt stikkprøver. Kjørere fra Sverige ( kjører 

gjennom Sverige må huske mark-kur (avmasking) for revbendelorm. Kjørere fra 

resten av Europa må huske rabiesvaksine. Sjekk NHFs regelverk for vaksiner 

www.sleddog.no  

http://www.sleddog.no/


Nordic breed-kjørere kan gjerne ved påmelding skrive at de er nordic breed-kjørere, 

så kan vi merke det på startlisten og evt sette de en egen gruppe til slutt i aktuelle 

klasser. Det vil ikke bli egen premiering for nordic breed-kjørerne.  

 

Det er mulig å trene i løypa frem til klokka 09.00 på lørdag morgen. Løypa vil bli 

enkelt merket for trening 15/9 og vil bli konkurransesperret fredag 11/10.  

Overnatting på arenaen bestilles sammen med påmeldingen og koster 150,- pr natt 

pr boenhet. Betales sammen med påmelding til konto 1822.07.92028. 

Info vil bli lagt på facebook: NM Barmark 2019,  eller ta kontakt med rennleder Randi 

Elin Lutnæs  rel@trysil.kommune.no    tlf 98656259 

Parkering 50,- pr dag.  

 

Velkommen til ei spennende NM-helg, 

 håper alle får det gøy med sine firbeinte venner. 


