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INNBYDELSE 

til 

Nittedalsløpet barmark 

25-26 september 2021 

Varingskollen skistadion 

Nittedal 
 

Nittedal hundekjørerklubb har gleden av å invitere til Nittedalsløpet barmark lørdag 25/9 og 

søndag 26/9 2021. 

 

COVID19: 

Pga. den gjeldende situasjon vedr. Corona-pandemien, må vi alle ta spesielle forholdsregler: 

• Hvis man ikke er frisk på arrangementsdagene, holder man seg hjemme 

• Alle må sørge for å holde avstand til hverandre. 

• Alle må selv ha med seg hånddesinfinksjonsvæske, og bruke det jevnlig under 

arrangementet. 

• Alle deltakere er ansvarlig for å ha oversikt over hvem som er med dem, og varsle 

dem hvis det i ettertid skulle vise seg å ha blitt påvist smitte. 

• Hver klubb er ansvarlig å varsle sine deltakere hvis det i ettertid skulle vise seg å ha 

blitt påvist smitte. 

 

 

Løpene arrangeres i henholdt til NHFs reglement. 

Første start kl.10.00 begge dager. 

Klasser: 
Piker 14-16 Snøresykkel 

Gutter 14-16 Snøresykkel 

Kvinner junior 17-20 Snøresykkel 

Herrer junior 17-20 Snøresykkel 

Kvinner senior 19+ Snøresykkel 

Herrer senior 19+ Snøresykkel 

Kvinner senior 19+ Sparkesykkel 1 hund 

Herrer senior 19+ Sparkesykkel 1 hund 

Piker 14-16 Sparkesykkel 1 hund 

Gutter 14-16 Sparkesykkel 1 hund 

Kvinner junior 17-20 Sparkesykkel 1 hund 

Herrer junior 17-20 Sparkesykkel 1 hund 

Piker 14-16 Snøreløping 

Gutter 14-16 Snøreløping 

Kvinner junior 17-20 Snøreløping 

Herrer junior 17-20 Snøreløping 

Kvinner senior 19+ Snøreløping 

Herrer senior 19+ Snøreløping 
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Nybegynnere / Kom med den hunden du har – klasse 

(miljøklasse): 
Hvis du er nybegynner og/eller har en hund som ikke er «konkurransehund», arrangerer vi en 

klasse for deg som har lyst til å prøve. Man kan her velge mellom å sykle, sparkesykle eller 

løpe. Her er det tilstrekkelig at hunden er 12 måneder gammel. 
Her er alle «Vinnere»!  

 

 

 

Løype for sykkel og spark er 3,5 km.i middels kupert terreng og teknisk vanskelighetsgrad. 

Løpeløypa er ca.2,5 km. i lett kupert terreng. 

 

 

Klassene vil bli lagt opp slik at man skal rekke å delta i både sykkel, spark og løping. 

Løpeøvelsene blir lagt til slutt, slik at man kan benytte samme hund på andre øvelser først. 

 

Det er samme øvelser begge dager. Det blir individuelle resultater for hver dag. Men i tillegg 

blir det kåret en sammenlagt vinner i hver klasse over 2 dager for de som er med begge dager. 

Ikke krav til å benytte samme hund. 

 

Påmeldingsfrist :  mandag    20.9.2021 
Etteranmelding godtas tom. torsdag 23.9.21 mot dobbel startkontingent. 

Påmelding mailes til: nhklop@hotmail.com , og skal inneholde navn, klubb og klasse. 

Betaling til  klubbens kontonr.   2030 20 83402. 

 

Det er krav om at alle hunder er ID-merket med chip og at ID-nummeret samt dato for 

innsetting av chip er innskrevet i vaksinasjonspapirene.  

Det er krav om at alle utøvere skal ha løst lisens til NHF  

(http://www.sleddog.no/om-forbundet/lisenser/ ) 

 

Kontaktperson påmeldinger:  Helge Dervo   91 17 87 35 

   

Rennleder :     Bent  Aaseby     91 39 72 85  baa@ttpro.no  

 

TD:    Alf Stokke  94 03 26 09 alstokke@hotmail.com  

   

 

Lagledermøte/utøvermøte :   1 time før første start. 

 

 

Startliste blir lagt ut på www.nittedalhk.no og på FB fredag 
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Startkontingent pr. øvelse pr. dag: 

gutt/pike, junior  Kr. 225  

Senior    Kr. 275  

Det vil bli benyttet brikker. Mistet brikke må erstattes med kr. 200,- 

 

Premieutdeling på stadion etter løpet. 

 

Veibeskrivelse: 

Man kjører R4 til Hakadal i Nittedal Kommune. Man tar av skilt merket Varingskollen 

skisenter. Stadion ligger på øvre P-plass. 

 

 

Det er ingen dusjmuligheter. 

 

Det er mulighet for overnatting på parkeringsplassen, men det er ingen fasiliteter tilgjengelig. 

 

Nittedal Hundekjørerklubb ønsker velkommen til hyggelige hundekjørerdager! 

 


