Innbydelse
NM Barmark 2020

Foto: Lena Boysen Hillestad

Trondheim Trekk- og Brukshundklubb ønsker velkommen til NM Barmark på Jervskogen skistadion, 3.og 4. oktober 2020
NM Barmark 2020 vil bli arrangert etter Norges Hundekjørerforbunds regler
(www.sleddog.no), samt med gjeldene koronareglement.
Dato: lørdag 03.oktober og søndag 04.oktober
- første start kl.10.00 begge dager.
Lagledermøte begge dager i sekretariatet kl. 09.00.
Offisiell åpning lørdag kl. 09.30 på stadion.
Sted: Jervskogen skistadion, Jervskogvegen 124, ca 30 min øst for Trondheim.
Påmelding: mail til nmbarmark2020@gmail.com innen lørdag 25.september 2020.
På grunn av koronasituasjonen blir det ikke mulighet for etteranmelding.
Rennleder: Kjell Sørum, tel 97195570, 4dogrig@gmail.com
Løypesjef: Morten Wiggen, tel 93637652
Smittevernansvarlig/stevneveterinær: Nicholas Morgan, tlf. 41930553
Legevakt, Værnesregionen Legevakt, tlf. 116117 eller 74833240
Veterinærvakt, Sveberg Dyrehospital, tlf. 90810100
TD: xxxxxxx og xxxxxx
På grunn av koronasituasjonen vil det per i dag kun være tillatt med 200 personer
+ arrangørstab på arrangementet. Dette betyr i utgangspunktet at hver løper kun
kan ta med én handler. Påmeldingsskjema må inneholde navn og telefonnummer
til både løper og handler. Dersom det er ønske om flere familiemedlemmer/handlere, må dette gis beskjed om ved påmelding, så skal vi gjøre det vi kan for å få det til
å gå opp. TTBK vil stille med ekstra folk for handling av hunder ved start, samt
ATV’er til start av spann.

Lørdag:

Første start kl.10.00. For alle klasser er distansen ca. 5 km.
Klasse: 						
Startkontigent:
Piker 14-16 år, snøresykkel 1 hund
			
325,Gutter 14-16 år, snøresykkel 1 hund
			
325,Kvinner junior 17-20 år, snøresykkel 1 hund
		
375,Menn junior 17-20 år, snøresykkel 1 hund
		
375,Kvinner senior 17+, snøresykkel 1 hund
		
375,Herrer senior 17 +, snøresykkel 1 hund
		
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,-

Søndag:

Første start kl.10.00. Alle løpeklasser er ca. 3 km, alle andre klasser er ca. 5 km.
Startkontigent:
Klasse:
						
325,Piker 14-16 år, snøreløping 1 hund 				
325,Gutter 14-16 år, snøreløping 1 hund 			
375,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 			
375,Senior 19+, vogn 8-spann 6-8 hunder 			
100,Miljøklasse 14+, sykkel, sparksykkel, vogn eller snøreløping				
Valgfri distanse. Miljøklassen utgår ved stor påmelding.
Stafett 17+, 3 x 3 km. Starten går ca. 30 min. etter siste klasse er i mål.
1.etappe: Snøreløping 1 hund
Startkontigent:
2.etappe: Sparkesykkel 1 hund
3 x 375,3.etappe: Snøresykkel 1 hund

Startkontigent:
Parstafett 14-16 år, 2 x 3 km (ikke NM-gren)
2 x 100,1.etappe: snøreløping 1 hund
2.etappe: snøresykkel eller sparkesykkel 1 hund
Vaksinasjonsattester og chiplister må være tilgjengelig i tilfelle stikkprøver.
På grunn av Koronasituasjonen vil kun deltakere bosatt i Norge kunne delta under
årets NM.
Vi oppfordrer Nordic breed-kjørere til å skrive på dette ved påmelding. Vi vil da
merke det på start-/og resultatlisten 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 helga 25.-27. september. Nærmere info kommer på
facebook.
Overnatting på arenaen bestilles sammen med påmeldingen og koster 200,- pr natt
pr boenhet uten strøm, og 250,- med strøm (dersom vi klarer å få til det) Dette betales sammen med påmelding til kontonummer 0530 32 43102.
P.g.a. Korona: overnatting på stadion blir kun fra torsdag 01. oktober til søndag
04.10.
Info vil bli lagt på facebook-gruppa ”NM Barmark 2020”. Ved spørsmål, kontakt
rennleder Kjell Sørum, tel: 97195570, mail: 4dogrig@gmail.com
Dagparkering 50,- pr dag. All betaling på stedet vil bli gjennomført via Vipps.
Velkommen til ei spennende NM-helg!
Takk til våre sponsorer:

PÅMELDINGSSKJEMA NM BARMARK 2020
Navn (løper):
Telefon (løper):
Klubb:
Klasse(r) lørdag:					

Pris:

Klasse(r) søndag:				

Pris:

Stafettlag (husk at bare en ifra hver klubb melder dette). Antall lag:

Pris:

Parstafett (husk at bare en ifra hver klubb melder dette). Antall lag:

Pris:

Navn (handler):
Telefon (handler):
Antall overnattinger på stadion:
						
Total sum kr

Med strøm

Uten strøm

Pris:

innbetalt til kontonummer: 0530 32 43102

Ved behov for ekstra person(er), meld inn navn og telefonnummer i mailen.
Påmeldingskjema sendes til mail: nmbarmark2020@gmail.com
Husk påmelding og betaling senest 25.09.20 og merk betaling med løperens navn.

