Invitasjon NM Barmark 2022
Bergen Trekkhundklubb har gleden av å invitere til NM Barmark 2022.
Arrangementet vil bli arrangert etter Norges Hundekjørerforbunds
konkurransereglement som du finner her
https://www.sleddog.no/om-forbundet/lover-og-regler/
Løpet er åpent for utøvere fra andre land selv om bare norske borgere kan bli
medaljevinnere.
Vi anbefaler også deltakere og tilreisende å se på vår hjemmeside for informasjon ut
over det som ligger i denne innbydelsen. Vår hjemmeside finner du her:
https://www.bergen-trekkhundklubb.no/

Når og hvor?
Tid:
● Lørdag 22.oktober første start kl.10.00.
● Søndag 23.oktober første start kl.10.00.
Det er lagledermøte begge dager i sekretariatet kl.09:00.
Offisiell åpning skjer lørdag umiddelbart etter lagledermøtet på stadion.

Sted:
Frotveit skistadion, Bontveitveien 474, 5229 Kalandseidet
Lokasjonen ligger ca. 25 min. sør for Bergen. Mer informasjon kan du finne på
Bergen Trekkhundklubb sin hjemmeside: https://www.bergen-trekkhundklubb.no/

Oppsett av øvelser, klasser, startkontingent og lisenskrav
for deltakere
Løypeprofiler
Du vil finne løypeprofiler på Bergen Trekkhundklubb hjemmeside:
https://www.bergen-trekkhundklubb.no/nm-barmark-2022/l%C3%B8ypetras%C3%A8

Krav om antall deltakere i en klasse
I seniorklasse er det påkrevd med 4 deltakere for å kunne avvikle klassen. I junior- og
pike/gutte-klasser er det påkrevd med 3 deltakere for å kunne avvikle klassen.

Lisens for å kunne konkurrere
NHFs arrangementsregler krever at alle deltakere, norske og utenlandske, skal ha
gyldig startlisens i terminfestede løp fra den dagen de fyller 13 år.
Se her for mer informasjon rundt lisenser:
https://www.sleddog.no/om-forbundet/lisenser/
NB! Vær obs på at alle NM-klasser med unntak av Stafett-klassen krever årslisens
for å delta.
Engangslisens kan benyttes i Miljøklasse, Parstafett og Stafett.
Engangslisens kan også kjøpes på stadion ved å kontakte løpssekreteriat (se
“kontaktinfo arrangør).

Seeding
Liste over starter i de enkelte klassene blir avgjort av Teknisk Komite Barmark (TKB).
Informasjon om seeding vil komme etter at påmelding er stengt.

Avvikling øvelser lørdag 22 oktober 2022 (start kl 10:00)
Øvelse

Klasse

Alder

Distanse

Antall hunder

Snøresykkel

Herrer
senior
Kvinner
senior
Menn junior
Kvinner
junior
Gutter
Piker
Menn senior

19+

5,2 km

1 hund

Pris Startkontingent
475,-

19+

5,2 km

1 hund

475,-

17-20 år
17-20

5,2 km
5,2 km

1 hund
1 hund

475,475,-

14-16
14-16
19+

3,6 km
3,6 km
5,2 km

1 hund
1 hund
1 hund

425.425,475,-

Kvinner
Senior
Menn junior

19+

5,2 km

1 hund

475,-

17-20

5,2 km

1 hund

475,-

Kvinner
junior
Senior

17-20

5,2 km

1 hund

475,-

19+

5,2 km

3-4 hunder

475,-

Junior

17-20

5,2 km

3-4 hunder

475,-

Miljøklasse
– kom med
den hunden
du
har-klasse
☺

14 +

3,6 km

-

14-16

3,4 km

-

500 meter

Snøresykkel
Snøresykkel
Snøresykkel
Snøresykkel
Snøresykkel
Sparkesykkel
1 hund
Sparkesykkel
1 hund
Sparkesykkel
1 hund
Sparkesykkel
1 hund
Vogn
4-spann
Vogn
4-spann
Miljøklasse
(Sykkel,
sparkesykkel,
snøreløping)
*1)

Parstafett *2)

Bamseløp *3) -

150,-

1 hund per
etappe
-

2x 200,-

*1) Om miljøklasse:
Er ikke NM- klasse.
Miljøklassen gir deg en mulighet til å teste hunden din eller deg selv i ulike disipliner
av barmarkskjøring. Det vil bli mulig å leie sparkesykkel fra Bergen Trekkhundklubb
dersom du ikke har sykkel selv. Du kan også bruke vanlig sykkel eller løpe
(snøreløping).
Påmelding til denne klassen kan gjøres gjennom EQ Timing men også på løpsdagen
på stadion.
Ved påmelding eller leie av sykkel kontakt løpssekreteriatet på stadion.

*2) Om parstafett:

Er ikke NM-klasse.
Øvelser:
2 x 1,7 (snøreløpe-løypa)
1.etappe: Snøreløping 1 hund 1,7 km
2.etappe: Sykkel/ Sparkesykkel 1 hund (valgfritt) 1,7 km
Startkontingent: 2 x 200,- kr.

*3) Om Bamseløp:
Er ikke NM-klasse.
Bamseløp er et barneløp for de under 13 år. Det er en ca. 500 meter distanse som
løpes inne på stadion hvor egen hund eller bamse får bli med på løpet. Det er gratis
å starte og det blir premie til alle ☺ Starten går ca. en halv time etter siste målgang i
NM-klassene. Påmelding gjøres på stadion hos sekretariatet innen lørdag kl.12.00.
Det er ikke tidtaking på denne øvelsen.

Avvikling øvelser for søndag 23 oktober 2022 (start kl 10:00)
Øvelse

Klasse

Alder

Distanse

Snøreløping

Menn
senior
Kvinner
senior
Menn junior
Kvinner
junior
Gutter
Piker
Senior

19+

Snøreløping
Snøreløping
Snøreløping
Snøreløping
Snøreløping
Sparkesykkel
2 hunder
Sparkesykkel
2 hunder
Sparkesykkel
1 hund
Vogn
8-spann
Stafett *4)

3,6 km

Antall
hunder
1 hund

Pris Startkontingent
475,-

19+

3,6 km

1 hund

475,-

17-20
17-20

3,6 km
3,6 km

1 hund
1 hund

475,475,-

14-16
14-16
19+

3,6 km
3,6 km
5,2 km

1 hund
1 hund
2 hunder

425,425,475,-

Junior

17-20

5,2 km

2 hunder

475,-

Gutt / pike

14-16

5,2 km

1 hund

425,-

Senior

19+

5,2 km

6-8 hunder

475,-

17+

8,1 km

1 hund

3x 475,-

*4)Om stafett

Aldersgrensene for deltakelse er 17+ år. Starten går ca. en halv time etter siste
klasse er i mål.
Øvelser:

● 1.etappe: Snøreløping 1 hund 1,7 km
● 2.etappe: Sparkesykkel 1 hund 3,2 Km
● 3.etappe: Snøresykkel 1 hund 3,2 Km
Startkontingent: 3 x 475,- kr.

Om kontroller og krav for deltakelse
Alle hunder skal være merket med microchip. Chip-lister for hver klasse utøveren
skal delta i, må være tilgjengelig i bilen for stikkprøver.
Alle hunder må ha gyldig vaksinasjon ihht. NHFs sitt vaksinasjonsreglement
(https://www.sleddog.no/om-forbundet/lover-og-regler/ ), og vaksinasjonsbevis må
kunne fremvises på forespørsel.
Alle utøvere som deltar i NM-klassene må være medlem av en klubb tilknyttet NHF.
Alle norske deltakere må ha løst helårslisens til Norges hundekjørerforbund. De som
bare skal delta på stafett klarer seg med engangslisens.
(https://www.sleddog.no/om-forbundet/lisenser/
Som deltaker er man også underlagt NHF sitt antidopingreglement, som man kan
finne mer info om på: https://www.sleddog.no/om-forbundet/antidoping/

NM Barmark i Bergen er hoveduttaksløp til EM
Barmark, 09.-13. november 2022
Hoveduttaksløp blir NM i Bergen 22.-23. oktober, men resultater fra Elverum 24.
september og Raufoss 08. oktober vil også bli med i vurderingen.
For mer info se her:
https://www.sleddog.no/uttakslop-til-em-barmark-09-13-november/

Dyrevelferd under NM Barmark 2022
Hundene våre står i fokus under arrangementer (og i hverdagen ellers) og Bergen
Trekkhundklubb er svært opptatt av at dyrevelferden blir ivaretatt på en eksemplarisk
måte. Klubben er også opptatt av å ivareta et godt omdømme samt fremme
hundekjøring som aktivitet for alle som har hund både lokalt og nasjonalt.

Arrangementet skjer i samsvar med Norges Hundekjørerforbund sitt
konkurranseregelverk og dyrevelferd vil bli ivaretatt av Norges Hundekjørerforbund
og dyrevelferdskontrollører (DVK) som vil arbeide etter mandat utarbeidet av Norges
Hundekjørerforbund.
Brudd på regelverk vil bli rapportert til jury og vil kunne bli sanksjonert. Ta derfor godt
vare på dine firbeinte mens du besøker NM Barmark i Bergen.

Påmelding og betaling
Bergen Trekkhundklubb bruker EQ Timing tidtakersystem til påmelding og betaling.
Påmelding og betaling kan gjøres direkte på hos EQ Timing på denne linken:
https://signup.eqtiming.com/?Event=Bergen_Trekkhundklubb_2022&lang=norwegian

Påmelding åpner onsdag 7 september klokken 07:00
Vær obs på at påmelding stenger 1 oktober klokken 23:59
Etteranmelding etter 1 oktober må skje manuelt gjennom Bergen Trekkhundklubb.
Det vil bli ilagt en tilleggsavgift på kroner 1 000 i tillegg til ordinær startkontingent. Slik
etteranmelding vil bli stengt 7 oktober klokken 23:59. Dersom du mot formodning må
etteranmelde deg så må du kontakte alfa@bergen-trekkhundklubb.no
For deltakere som har Registered Nordic Breed (RNB) hunder ønsker vi at du krysser
av for dette under påmelding. Klubben har ambisjon om å kunne vise RNB-tider i
tillegg til de offisielle NM-resultatene, samt premiere beste RNB-ekvipasje.
RNB-resultater teller ikke som NM-resultater.
Dersom du skal campe på arenaområdet så tilbyr vi camping både med og uten
strøm. Mer informasjon følger under eget punkt mht camping.
Forøvrig anbefaler vi deltakere å se vår hjemmeside for mer informasjon rundt
påmelding:
https://www.bergen-trekkhundklubb.no/nm-barmark-2022/p%C3%A5melding-deltaker

Kontaktinfo arrangør
Rennleder: Geir Johansen, tlf # 904 15 365, gj@swegon.no
Løypesjef: Werner Eilertsen tlf #919 92 993
Teknisk delegat (TD): Katrine Foss tlf # 415 06 894

Dyrevelferd Kontrollør(DVK): Wenche Stephansen tlf # 90275790
Stevneveterinær: Dyreklinikken Bergen Vest ved Jannicke Jæger tlf # 936 75 156
Løpssekretær: Toril Wiik Johansen, tlf # 902 83 977

Camping
Dersom du ønsker å campe på arenaen er du hjertelig velkommen til det.
Camping på arenaen bestilles sammen med påmeldingen i EQ Timing. Dette
kommer som et tilvalg du kan gjøre etter du har valgt øvelse å delta på.
Bergen Trekkhundklubb kan tilby 30 plasser uten strøm og 20 plasser med strøm.

Camping uten strøm

Pris

Camping med strøm

Pris

1 overnatting uten strøm

150 kr 1 overnatting med strøm

250 kr

2 overnattinger uten strøm

300 kr 2 overnattinger med strøm

500 kr

3 overnattinger uten strøm

450 kr 3 overnattinger med strøm

750 kr

4 overnattinger uten strøm

600 kr 4 overnattinger med strøm

1,000 kr

5 overnattinger uten strøm

750 kr 5 overnattinger med strøm

1,250 kr

6 overnattinger uten strøm

900 kr 6 overnattinger med strøm

1,500 kr

7 overnattinger uten strøm

1,050 kr 7 overnattinger med strøm

1,750 kr

Da stevneplassen ligger litt utenfor allfarvei så er det begrenset med fasiliteter. Vann
blir satt ut i 1 000 liters dunker. Det vil bli kiosk på stevneplassen med godt utvalg.
Toaletter vil være på stevneplassen, men dusj vil være 6,4 km unna på Kaland skole.

Annen praktisk informasjon
Utdeling av startnumre
Startnummer vil bli utlevert i løpssekretariatet fredag 21 oktober fra kl. 17.00-20.00
og lørdag 22 oktober fra kl 08.00 til kl 09.30. Utlevering vil bli koordinert med de
respektive lagledere.

For de som ikke har tilknyttet en lagleder vennligst møt opp i løpssekreteriatet for
utdeling av startnummer i omtalte tidspunkter.

Løypetrening
Det er mulig å trene i løypa frem til klokka 07.00 på lørdag morgen. Løypa vil bli
enkelt merket for trening.

Premieutdeling
Premieutdeling vil bli hver dag 30 min etter siste målgang.

Lagleder/kjøremøte
Lagleder/kjøremøte utenfor sekretariatet lørdag kl 09.00

Parkering
Dagparkering koster kr 50,- per dag og betales direkte på plassen.

Mer info vil bli lagt på klubbens hjemmeside. Se:
https://www.bergen-trekkhundklubb.no/nm-barmark-2022/praktisk-info
Det vil også bli lagt ut informasjon på Bergen Trekkhundklubb sin Facebook side som
du finner her: https://www.facebook.com/trekkhund
Forøvrig kan rennleder Geir Johansen kontaktes på e-post Gj@swegon.no eller tlf #
90415365
Bergen Trekkhundklubb ønsker alle velkommen til noen flotte dager under NM
Barmark i oktober!

