INNBYDELSE TIL ÅPENT NORSK MESTERSKAP
SPRINT OG MELLOMDISTANSE 2022

5. – 6. februar 2022 på Hamar Hundekjørerarena, Gåsbu
PROGRAM
Lørdag 5. februar

Søndag 6. februar

Kl. 10.00

Kjøremøte og nasjonalsang

Kl. 11.00

Første start

Kl. 11.00

Første start

1 t. etter målgang Premieutdeling og avslutning med nasjonalsangen

Klasse

Beskrivelse

Km pr. heat

Startkont.

Sprint 4-spann 18 +

Dager

Maks 4 hunder

8,2 km

Kr. 500.-

Lør-søndag

Sprint 4-spann junior 15-18 år

Maks 4 hunder

8,2 km

Kr. 400,-

Lør-søndag

Sprint 4-spann 13-15 år

Maks 4 hunder

6,2 km

Kr. 400,-

Lør-søndag

Sprint 10-spann

Maks 10 hunder

22 km

Kr. 500,-

Lør-søndag

Mellomdistanse 6-spann

5-6 hunder dag 1

32-35 km

Kr. 600,-

Lør-søndag

Pool 6 hunder

Tur 11 år +

Max 2 hunder

3-5 km

Kr. 100,-

Lørdag

Ikke NM status

Barneløp

Barneløp

500 m

Kr. 0,-

Lørdag

Ikke NM status

KONGEPOKAL

Påmelding innen 29. januar, men gjerne så snart som mulig, til musher@frisurf.no
IKKE BETAL STARTKONTINGENT FØR 2/2 PGA KORONA USIKKERHETEN!
Navn, klubb, ev. alder, navn på lederhunder, hunderase, e-post adresse og mobilnummer
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Spesielt for 4-spann sprint senior:
•
•
•
•
•
•

Beste RNB spann får egen plakett «Beste RNB-spann åpent NM 4-spann sprint»
1/3 premiering til RNB og i «åpen klasse»
Premie til den med likest tid lørdag og søndag
Premie til beste spann med færre enn 4 hunder til start dag 1
Mange premier trekkes på startnummer
Alle får deltagerpremie

Min. 4 startende pr. senior klasse, og min 3 startende i junior for å kåre Norgesmester.
Hvis det blir for få deltagere i en klasse gis det tilbud om å starte i en annen klasse. Seniorklasser med
færre deltakere blir ikke avholdt. Det er ikke egne RNB klasser, men disse vil bli merket på resultat
listen, og beste spann premieres i alle klasser
Det kan bli seeding etter tidligere resultater.
Elektronisk tidtaking med brikker
Parkering for deltagere uten gyldig sesongkort kr. 61,- pr. dag, ev. VIPPS 84375

Lover og regler:
Alle klasser, heat og løp kjøres etter NHFs regler. Krav om chips i henhold til NHFs regelverk. Husk
gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NHF. Og betalt lisens ! Engangslisens kan nå løses på stedet ved å
Vippse lisens direkte til NHF og forevise i sekretariatet. Vippsnummer til lisens er 590748

Viktige attester:
•
•

Send chipliste på e-post til: musher@frisurf.no innen fredag kl. 18.00. Endringer gjøres direkte
med TD (dommer) på arenaen.
Husk vaksinasjonsattester med chipnummer på alle hunder. Minimum alder hund 18 md.
(tur 12 md). Det vil bli tatt stikkprøver

Alder på utøver er den alder vedkommende har 31.12 i kalenderåret løpet arrangeres.

Overnatting:
•
•
•
•
•

Budor – Hytter og rom Tlf. +47 62 59 45 03
Vikingskipet Motell og Vandrehjem Tlf. +47 62 52 60 60 http://www.vikingskipet-motell.no
St. Olav hytte m/plass til 16 personer. Tlf. +47 952 16 199
Scandic Hotell Hamar Tlf. +47 21 61 40 00 http://www.scandichotels.com
Ormseter: Hytter www.gaasbu.no

2

Koronaregler:
o
o
o
o
o

Er du syk eller har vært I kontakt med syke så må du bli hjemme
Alle må registrere seg med QR-kode som henger utenfor klubbhuset (blir også lagt ut på facebook siden til Hamar Trekkhundklubb)
Ingen åpen kafé eller mulighet til å oppholde seg innendørs. Toaletter kan brukes
Hold god avstand. Handlere går ut av startområdet på anvist sti/løype
Utdeling av startnummer og premiering skjer ute på verandaen. I tur og barneklassen får man
en «påskjønnelse» ved innlevering av startnummer.

TD: Morten Sørensen 909 33 869
Rennleder: Svein Erik Teslo 974 78 544
Kontaktperson/opplysninger: Lena Boysen Hillestad, e-post: musher@frisurf.no Mobil: +47 906 79 061
Veterinær akuttvakt: 62562430/62350450
Hamar legevakt: 62531900

Velkommen !
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