
                                                                                                                                 

 
 

Hadelandsløpet 2023 
 

Hadeland og Asker trekkhundklubb har gleden av å 
invitere til en fartsfylt, uhøytidelig og morsom 

hundekjørerhelg hvor vi kan senke skuldrene og ha 
det moro med hundene! Vi gleder oss til å arrangere 

på en ny stadion: 
 

 

ØTS, Karidalen, lørdag 11. og søndag 12. mars 2023 
https://ostre-toten-skilag.no/                   

 
 
 
Start begge dager    Kl. 11.00              Lagledermøte/ kjøremøte      Kl. 10.00 utenfor sekretariatet 
 
  
                          

LØRDAG Alder Øvelse Distanse Pris 

Rekrutt,  11 - 12 år  Snøre   2 x 3 km Kr 0,- * 

Gutt/ pike 13 - 16 år  Parstafett 4 x 2,5 km Kr 0.- * 

17 +  Parstafett 4 x 2,5 km Kr. 300.- pr. løper 

Miljøklasse 5-100 Valgfri  Kr. 50,- 

Barneklasse  Inne på stadion  Kr. 0.- 

     

SØNDAG     

Rekrutt,  11 - 12 år  Snøre   2 x 3 km Kr. 0.- * 

Gutt/ pike 13 - 16 år  Snøre 2 x 2,5 km Kr. 0,-   

Junior  Snøre 3 x 2,5 km Kr. 0.-  

Kvinner senior  Snøre 2 x 3,3 km Kr. 350.- 

Menn senior  Snøre 2 x 3,3 km Kr. 350.- 

Miljøklasse 5-100 Valgfri  Kr. 50,- 

Barneklasse  Inne på stadion  Kr. 0.- 

 

 

https://ostre-toten-skilag.no/


                                                                                                                                 

Det blir forskjellige løypetraseer på lørdag og søndag selv om distansen er lik. 
Parstafetten er på tvers av kjønn og klubb, men innenfor de respektive 

klassene.  
 
Løpsbeskrivelse: Vi håper på stor deltagelse, og ved mange til start på lørdag under parstafettene, vil 

det bli kjørt flere heat slik at det ikke blir for mange i løypa på en gang. Hver 
ekvipasje veksler 2 ganger. Det vil si at løper nr 1 i laget kjører 1 runde, veksler med 
løper 2 som kjører en runde og veksler med nr. 1 igjen før løper nr. 2 går en siste 
runde og så i mål.  

  
 På søndag blir det snørekjøring for alle og flere varvinger alt etter hvilken klasse man 

kjører i.    
 
Funksjoner:  Rennleder   Per Almqvist  93093635 
       peralm@hotmail.no  
      

TD                                                          Randi Elin Lutnæs                98656259 
                                                               rel@trysil.kommune.no 
     

 
Påmelding:  Påmelding og kvittering for betalt startkontingent må være oss i hende senest 5. 

mars. Etteranmelding mulig fram til onsdag mot dobbelt startkontingent.  
Påmelding/startkontingent sendes Hadeland Trekkhundklubb v/Kjersti Klevengen, 
telefon 92 63 80 61, e-post Kjerstilyse@gmail.com   
Bankkonto 2030 47 46913. 
Påmeldingen må inneholde navn på løpere, klubb, klasse og lisensnummer,  

Startnummer:                     Hver utøver henter selv startnummeret sitt i sekretariatet. 
Veterinær:  Tilgjengelig ved behov gjennom vaktordningen til veterinærtjenesten på Gjøvik. Husk 

vaksinasjonsattest! 
Regelverk/ antidoping : Vi følger regelverket NHF. Skjema for evt. medisinering på hund finnes på 
www.sleddog.no 
Kiosk Det blir mulighet for å få kjøpt mat og drikke i kiosken. 
Parkering:                             Kr. 50.- betales av hver enkelt på Vipps nr. 91300 på forhånd eller ved ankomst. 
                                                 

*=         Norges hundekjørerforbund dekker startkontingent for alle under 19 år. Vi som arrangører ber om 
refusjon, så om du stiller i seniorklassen og er under 19 år, slipper du å betale.  
 
 

Velkommen til en hundekjørerhelg hvor det 
viktigste er å ha det gøy sammen!! 
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