
 
 

Innbydelse til «Barmarkfestivalen 2020» den 

 17. og 18. oktober 2020. 
Drammen Trekkhundklubb inviterer til Barmarkfestivalen 2020. Det blir to barmarkløp. 

Løpene i Barmarkfestivalen er i tillegg løp nr. 1 og 2 i Barmarkscupen som arrangeres 

sammen med Kongsberg Trekkhundklubb og Ringerike Trekkhundklubb. 

 

                                

                   
 

NB - Vi har gjort noen tilpasninger av arrangementet pga Covid-19 i forhold til tidligere 

publisert invitasjon. Disse er i all hovedsak: 

 

− Alle må innskrives i «manntallet» ved ankomst og dette gjøres i forbindelse med 

betaling av parkeringsavgiften. Det må derfor påregnes litt ekstra tid til innsjekk på 

arenaen.     

− Kjørermøte på lørdag og søndag er frivillig 

− Startnummer kan hentes i sekretariatet under løpet på lørdag og søndag. Vi 

oppfordrer flest mulig til å hente startnummer allerede på fredag. 

− Premieutdelingene på søndag gjennomføres fortløpende straks klasseresultatene er 

klare 

− Fellestreningen på fredag er avlyst  

− Snøreløpsklassene går med intervallstart og ikke som fellesstart  

− Kontantløst arrangement. Kun VIPPS som betalingsmiddel.  

− Det blir ikke arrangert fellesgrilling på lørdag 

− Det blir ikke avholdt foredrag på lørdagskvelden 

− Det tennes ikke fellesbål på lørdag 



− Selve MIF-hytta holdes stengt under arrangementet. WC og dusj er derimot 

tilgjengelig.  

− Det settes ut antibac på flere tilgjengelige steder på arenaen.   

− Vis hensyn og hold god avstand. Dette gjelder også ute i løypa. Blir du tatt igjen så 

senk farten og slipp raskere kjører forbi på venstre side. Dette er ikke VM.    

− De generelle smitteverntiltakene gjelder også på barmarkfestivalen.  

− Vi ber om at du holder deg hjemme dersom du føler deg dårlig.   

 

Klasser og info om løpene. 

 

Gutt/pike 1: 13-14 år sykkel 1 hund 

Gutt/pike 1: 13-14 år sparkesykkel 1 hund 

Gutt/pike 2: 15-16 år sykkel 1 hund 

Gutt/pike 2: 15-16 år sparkesykkel 1 hund 

Junior 17-20 år sykkel 1 hund 

Junior 17-20 år sparkesykkel 1 hund 

BW sykkel 1 hund kvinner 

BM sykkel 1 hund menn 

1R sparkesykkel 1 hund 

2R sparkesykkel 2 hunder 

4RJ vogn 4-spann jr 17-20 år 

4R vogn 4-spann 

8R vogn 8-spann 

Snøreløping/canicross herrer (valgfritt antall hunder) 

Snøreløping/canicross damer (valgfritt antall hunder) 

 

I tillegg blir det laget egne RNB-klasser ved 3 eller flere RNB-påmeldte pr klasse. 

 

For Barmarkfestivalen gjelder NHF’s løpsreglement (Breddeløp barmark). 

 

Spesielle anbefalinger og påbud: 

I vognklassene anbefales vogner med gode og låsbare bremser. Vi presiserer at hjelm, 

hansker og vernebriller er påbudt. 

 

Start og målgang: 

Det blir start og innkomst ved MIF-hytta, Vikseterveien 18, Mjøndalen Løypa er 4,9 km. 

For Gutt/Pike 13-14 år blir løypa 3,2 km. 

 

Tidsplan fredag: 

Sekretariatet vil være åpent fredag ettermiddag fra 18.00-20.00. 

 



Tidsplan lørdag: 

Parkeringsplass åpner kl. 08.00 lørdag. Rennkontoret (sekretariatet) åpner kl. 08.30 og 

holder åpent mens løpene pågår. Frivillig lagleder-/deltaker-/kjørermøte holdes kl. 10.00 

ved sekretariatet (de som eventuelt ikke møter opp må selv skaffe seg nødvendig 

informasjon om løypen og gjennomføringen av arrangementet). Første start lørdag kl. 11.00. 

 

Tidsplan søndag: 

Parkeringsplass åpner kl. 08.00 lørdag. Rennkontoret (sekretariatet) åpner kl. 08.30 og 

holder åpent mens løpene pågår. Frivillig lagleder-/deltaker-/kjørermøte holdes kl. 09.00 

ved sekretariatet (de som eventuelt ikke møter opp må selv skaffe seg nødvendig 

informasjon om løypen og gjennomføringen av arrangementet). Første start søndag er 

kl. 10.00. Premieutdeling skjer fortløpende i løpet av søndagen straks resultatene er klare.  

 

Gjennomføring av løpet: 

Det blir intervallstart med ett minutts intervall mellom hver deltaker begge dager. Tidene fra 

begge dager legges sammen. I snøreløpsklassene blir det intervallstart med 15 sekunders 

intervaller.  

 

Tidene fra begge dager legges sammen og danner grunnlaget for premieutdelingen på 

søndag. Det er anledning til kun å delta i ett løp (enten lørdag eller søndag), men da inngår 

ikke deltakelsen i sammenlagtresultatet og premieutdelingen på søndag. 

 

Det vil være ATV i beredskap for rask hjelp. 

 

Cup og premiering 

 

Barmarkscupen består av 4 enkeltløp med de samme klassene slik som nevnt over. 

Deltakelse i cupen er inkludert i startavgiften pr løp. Tidene fra alle 4 løp legges sammen og 

danner grunnlaget for premieutdelingen i cupen. Deltakere som ikke har fullført alle 4 løp er 

ikke med i cupsammendraget. I tillegg til klassepremiering vil alle cupdeltakere være med 

på utlodding av flotte sponsorpremier basert på startnummer. 

 

Påmelding og startkontingent. 

Påmelding til Barmarkfestivalen skal skje på e-post: barmarksfestivalen@drammenthk.no 

Ved påmelding må deltakeren oppgi følgende: 

• Navn 

• Klasse(r) 

• Hvilken dag du skal delta: lørdag, søndag eller begge dager. 

• Startkontingent/avgifter pr klasse: kr 100 pr dag 

• Start i flere klasser: kr 100 i tillegg for hver klasse pr løp pr dag 

 



Kontonummer for innbetaling av startkontingent: 2200.23.05651 (Drammen 

Trekkhundklubb). Ved betaling via VIPPS: kode er: #22285, Drammen Trekkhundklubb. 

Påmeldingsfrist er fredag 9. oktober 2020. 

 

Trening i løypene 

Det blir begrenset adgang til trening i løypene, de er åpne for trening på eget ansvar (ingen 

løypevakter) lørdag fra kl. 07.30 til 10.00 og søndag fra 07.30 til 09.00.  

 

Lisensnummer 

Det er anledning til å løse frivillig engangslisens ved oppmøte for de som ønsker det. 

 

Vaksinasjonspapirer 

Ta med vaksinasjonspapirer når du henter startnummer. 

 

Viktig info om påmelding: 

 

− Pga Covid-19 blir det ingen mulighet til å etteranmelde seg eller bytte klasser.  

− Dersom påmeldte ikke har betalt startkontingent til DTK’s konto på forhånd, må den 

betales til sekretariatet på stedet før kl. 10.00 (ved henting av startnummer). 

Påmeldte som ikke har betalt innen denne fristen, strykes fra startlisten. 

− Ved betaling av startkontingent via bank må man huske å påføre navn på deltaker 

det betales for, ellers blir det vanskelig å finne ut hvem som har betalt. For klubbene 

som eventuelt betaler for flere deltakere må det påføres antall påmeldte og sende e-

post til barmarksfestivalen@drammenthk.no med navn på deltakere og klasse de 

skal starte i. Navn på disse deltakerne oppgis også i sekretariatet ved henting av 

startnummer klubbvis. 

− Hvis påmeldte av ulike årsaker ikke kan møte/starte vil betalt startkontingent ikke bli 

refundert.  

− Det bli ikke anledning for kontantbetaling på barmarkfestivalen, kun VIPPS. 

 

Andre opplysninger. 

 

− Parkering og oppstalling av hunder/utstyr må skje slik at det ikke er til hinder for 

deltakere som skal inn og ut fra løypa. 

− Det er tilgang på vann. 

− Det er WC og dusj-/ garderobemuligheter på MIF-hytta. Tips: Ta med litt 

toalettpapir, såpe til håndvask og evt. håndkle som ekstrautstyr da det kan gå tomt 

på toalettene i løpet av dagen. 

− Det blir kafé med salg av kaffe, mineralvann, pølser, vafler, etc. Kun betaling med 

Vipps. 

 



Overnatting 

Det er plass til telt, campingvogner og bobiler ved arenaen. Pga Covid-19 henstiller vi til at 

flest mulig forsøker å kjøre/overnatte sammen da plassen er noe begrenset. Det er også 

muligheter for telting i skogen langs løypa. Følg p-vaktenes anvisninger! Parkering for 

overnatting ved MIF-hytta koster kr 50,- pr dag / kr 100,- for helgen og betales med Vipps 

ved ankomst. 

 

Hvordan finne frem til MIF-hytta: 
https://www.google.no/maps/place/MIF-

hytta/@59.7222576,10.0471794,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4641241cd66e371d:0xb4d3b1e0fc

acd0dd!8m2!3d59.7222549!4d10.0493681?hl=no 

 

Nattlig støy: 

Alle hunder skal legges i bil eller hundekasse mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. 

 

Avfall: 

Hundemøkk, halm og lignende skal samles og kastes på anvist sted (eller tas med hjem). 

 

Husdyr/beitedyr: 

Det kan være at bufe og/eller husdyr fortsatt er på beite i nærheten, slik at hundene skal 

oppstalles forsvarlig enten på kjetting eller wire når de ikke er under tilsyn. Det er for øvrig 

båndtvang under hele arrangementet. 

 

Veterinær: 

ABC Dyreklinikk AS, tlf: 32 83 84 10 

https://www.abcdyreklinikk.no 

 

Andre viktige telefonnummer: 

Til sekretariat på løpsdagen: 905 57 996 (Ivar Grønn) 

Til rennleder: 957 52 908 (Arild Jørgensen) 

 

Spørsmål kan rettes til Arild Jørgensen, tlf. 957 52 908. 

E-post sekretariat: barmarksfestivalen@drammenthk.no 

 

Drammen Trekkhundklubb ønsker alle hundevenner hjertelig velkommen! 
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