
 HOVEDLØP A-LØP B-LØP 
 NM og Seppala Ordinære løp Bredde-og lavterskelløp 

Krav til 
arrangør 

FRIST TERMINFESTING: 1.MAI. 
- Søknadsbasert.  
- Svarfrist for NHF 1.juni. 
- Kontrakt med NHF. 
 
- To (2) TD’er. 
- Innbydelse godkjent av TD før 
publisering. 
- Dyrevelferdskontrollør. 
- Stevneveterinær hvis 
høyintensivt løp, dvs: 
- løp over 320 km. 
- løp med spann med mere enn 6 
hunder i spannet og over 20 slike 
spann som deltar. 
- Påse at det finnes tilgjengelig 
veterinærvakt hvis det ikke er 
stevneveterinær på løpet.  
- Profilerere arrangementet på 
hjemmeside og i sosiale medier. 
- Profilere NHF. 
- Følge vedtatt NM program. 
 

FRIST TERMINFESTING: 
-  Barmarksløp:1.mai. 
-  Vinterløp: 30.september. 
 
 
- TD. 
- Innbydelse godkjent av TD 
før publisering. 
- Kostnad for TD.  
- Dyrevelferdskontrollør. 
- Stevneveterinær hvis 
høyintensivt løp, dvs: 
- løp over 320 km. 
- løp med spann med mere enn 6 
hunder i spannet og over 20 slike 
spann som deltar. 
- Påse at det finnes tilgjengelig 
veterinærvakt hvis det ikke er 
stevneveterinær på løpet.  
 

FRIST TERMINFESTING: INGEN. 
Ønskes støtte med «Alle skal med-midler» 
er frist 1.juni.  
 
-B-løp er rekrutterings-eller 
oppvisningsløp. I betegnelsen inngår: 
B-løp barmark: 
- snøreløping og 
B-løp nordisk: 
- snørekjøring 1 hund. 
Max distanse: 5 km. 
Max kontigent: 150,- 
For støtte «Alle skal med-midler» skal 
deltakelse være gratis.  
B-løp langdistanse: 
Max distanse:150 km. 
Hvis over 80 km, obligatorisk hvile 4t.  
 
- Ha den dedikert person som kan 
tilby veiledning og hjelp til 
nybegynnere.  
- Dyrevelferdskontrollør. 
- Stevneveterinær hvis høyintensivt 
løp, dvs: 
- løp over 320 km. 
- løp med spann med mere enn 6 hunder i 
spannet og over 20 slike spann som 
deltar. 
- Påse at det finnes tilgjengelig 
veterinærvakt hvis det ikke er 
stevneveterinær på løpet.  
 
Arrangørforsikring 
(ansvarsforsikring) er anbefalt hvis 
arrangør tillater at utøvere starter 
uten lisens. 
 

Fritak fra 
regelverk 

Ingen. Ingen bortsett fra at noen 
klasser/type løp kan 
arrangeres etter avtale med 
TD/TD-komiteen. 

- TD. 
- Lisens frivillig. 
- Medlemskap frivillig. 

Støtte fra 
NHF 

- 10.000,- 
- Kostnad for TD’er. 
- Veterinærkostnader. 
(fordelingsnøkkel) 

- Veterinærkostnader. 
(fordelingsnøkkel) 

- Mulighet for «Alle skal med-midler» 
til snøreløping/ snørekjøring 
arrangement.  Søknadsfrist 1.juni 

Krav til 
deltaker 

- Følge konkurransereglene. 
- Medlemskap NHF-klubb for NM. 
- Helårslisens, ha gjennomført 
«Ren Utøver» 
- Medlemskap i NIF-klubb godtas 
for Seppala. 
- Følge NIFs antidopingregler. 
- Andre krav satt av arrangør. 
 

- Følge konkurransereglene.  
- Medlemskap i NHF- eller 
NIF-klubb. 
- Helårs-eller engangslisens. 
- Hvis helårslisens, ha 
gjennomført «Ren Utøver». 
- Følge NIFs antidopingregler. 
- Andre krav satt av arrangør. 

- Følge konkurransereglene.  
- Følge NIFs antidopingregler. 
- Andre krav satt av arrangør. 

Krav til 
hund 

- Alder: Snøreløping 12 mnd.  
Andre klasser 18 mnd.  
- Oppfylle NHFs; 
1. Dyrevelferdsregler. 
2. ID/vaksinasjonsregler. 
3. Antidopingregler.  

- Alder: Snøreløping12 mnd 
 Andre klasser 18 mnd.   
-  Oppfylle NHFs;  
1. Dyrevelferdsregler. 
2. ID/vaksinasjonsregler. 
3. Antidopingregler.   

-Alder: Snøreløping 12 mnd.   Andre 
klasser 18 mnd. 
- Oppfylle NHFs; 
1. Dyrevelferdsregler. 
2. ID/vaksinasjonsregler. 
3. Antidopingregler. 

 


