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1. KAPITTEL : GENERELLE FORMÅL 

1.1 Formålet med konkurransereglementet og arrangørreglementet er å besørge at det sikres 
best mulig god dyrevelferd og mest mulig ensartede regler for terminfestede hundeløp i 
Norge arrangert av NHF eller organisasjonsledd tilknyttet NHF. Dette reglement skal til 
enhver tid oppfylle bestemmelsene i Lov Forskrift om velferd for hest og hund i 
konkurranser, konkurransedyrforskrifta, fra 1. Juli 20211.  

 

2. KAPITTEL: GENERELLE BESTEMMELSER 

2.1 Konkurransereglement og Arrangementsreglement for Hundekjøring gjelder for NHF, alle 
NHFs organisasjonsledd (kretser og klubber/idrettslag tilknyttet NHF), alle medlemmer 
tilsluttet NHFs klubber/idrettslag, for ikke-medlemmer som deltar i løp organisert av kretser 
og klubber/idrettslag tilknyttet NHF, samt alle funksjonærer, hundeeiere, trenere, 
veterinærer, dyrepleiere og andre som bidrar til at hunder trenes til og brukes i hundeløp. 

2.2 Det er utøvers ansvar å besørge at hunder som trenes til og deltar i løp er egnet til 
løpsformen,tilstrekkelig trent til å tåle belastingen løpet kan påføre dem, friske og forberedt 
til den konkurranse de skal delta i, og at hundene til enhver tid sikres godt stell, pleie og 
nødvendig hvile. 
 

2.3 Det er arrangørens ansvar å sikre at et hvert løp gjennomføres i betryggende forhold med 
hensyn til bla god dyrevelferd, sikkerhet for utøvere og hunder og med hensyn til vær og 
føreforhold. Løypa skal være trygg for hunder og utøvere, og være preparert så godt som 
forholdene tillater. 

2.4 Arrangør skal ha kontaktinfo til veterinærvakt og helsepersonell tilgjengelig. Dette gjelder 
ikke løp med stevneveterinær. 

2.4.1 Arrangør skal avbryte, utsette, endre eller avlyse løpet dersom været, føret, temperaturen, 
konkurranseområdet eller andre ytre forhold kan utsette hundene for alvorlige skader eller 
belastinger. 

2.4.2 Utøver skal la være å delta i eller fratre konkurransen hvis arrangøren ikke oppfyller sin plikt 
som nevnt i §2.4.1. 

2.5 Idrettens bestemmelser om barneidrett gjelder for alle arrangementer og konkurranser 
etter dette reglement. Brudd på bestemmelsene kan sanksjoneres etter NIFs lov § 11-2, se 
sanksjonsreglementet § 2-3. 

2.6 Alle terminfestede løp skal følge de til enhver tid gjeldende regler og lover vedtatt av NHF. 
For NM klasser gis det ikke dispensasjon fra dette reglementet. For andre løp kan andre 
klasser/distanser arrangeres etter avtale med TD/TD-komiteen. 

2.7 Arrangørene og utøverne skal sette seg inn i hele reglementet, både arrangements-, og 

 

1 https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-09-2647 
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kjørereglementet. 

2.8 For alle klasser er utøvernes alder den samme gjennom hele sesongen, og er den alder 
vedkommende fyller 31/12 det året sesongen avsluttes. Sesongen er definert som perioden 
1/5- 30/4. Det gis ikke dispensasjon for deltakers alder. Dog kan arrangør ihht. 
løpsreglementet bestemme en høyere minstealder i gitte klasser. 

2.9 TD’en (hoved TD) skal sørge for oppnevnelse av jury med følgende sammensetning: Hoved-
TD, løpsleder, stevneveterinær i løp hvor slik er oppnevnt , en representant fra 
løpsarrangøren, en lagleder/handler med personlig vara. Legleder/handler og vara skal 
velges på lagledermøte/kjørermøtet i forkant av konkurransen. Alle har 1 stemme hver, 
men ved stemmelikhet teller TD sin stemme dobbelt. 
 
Juryens avgjørelse er endelig. 
 
Juryen er løpets sanksjonsorgan, og det er bare juryen som kan ilegge sanksjon. 
 
Se også NHFs sanksjonsreglement2.  

 

 

3. KAPITTEL: DEFINISJONER 

3.1 Definisjoner på stilarter: 

• Nordisk stil: Utøver følger hunden(e) på ski med eller uten pulk. 
• Slede: Utøver følger hundene med slede.  

Under slede er det 3 forskjellige disipliner: 
LD = Langdistanse 
MD = mellomdistanse 
S = sprint/kortdistanse 

• Barmark: Utøver følger hunden(e) løpende, syklende, med sparksykkel eller vogn 
på barmark 

3.2 Med arrangørorganisasjon menes organisasjon som organiseres eller legger rette for 
arrangører av løp. I denne sammenheng NHF. 

3.3 Med arrangør menes  fysisk eller juridisk person som er ansvarlig for organisering og 
gjennomføringen av løpet eller arrangementet. 

3.4 Med teknisk arrangør menes den eller de som etter avtale med arrangør har påtatt seg hele 
eller deler av     den tekniske og praktiske gjennomføringen av arrangementet. Utnevnelse av 
teknisk arrangør fritar ikke arrangøren for ansvaret, eller deler av ansvaret for 
arrangementet. 

3.5 Gradering av løp 

 

2 https://www.sleddog.no/wp-content/uploads/2018/11/NHFs-sanksjonsreglement-pr-2018.pdf 
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3.5.1 Hovedløp: Norgesmesterskap, Gutt/Pike Mesterskapet (N) og Seppala. Se egne 
arrangementsregler. 

3.5.2 A-løp: Ordinære løp mht til §3.5 og §6.10 

Hvert terminfestet løp, med unntak av B-løp (trenings, bredde-og lavterskelløp) (egen 
definisjon) skal ha minst 1  TD som utnevnes av NHF. TD skal før løpet være arrangørens 
rådgiver mht at løpet følger NHF/NIF s reglement slik at løpets gjennomføring blir forsvarlig. 
TD/TD komité skal godkjenne innbydelsen før den sendes ut. Under løpet er TD leder av 
løpets jury. Det skal utnevnes stevneveterinær hvis løpet er høyintensivt jfr Forskrift om 
velferd for hest og hund i konkurranser. Arrangør oppnevner stevneveterinær.  

 

3.4.13.5.3 B-løp: (Trenings, bredde-og lavterskelløp) er et enkelt løp/arrangement som er ment å være 
et rekrutteringsløp eller oppvisningsløp. Det er ikke krav til medlemskap i NHF klubb for å 
delta på B-løp. Arrangør er fritatt for å ha TD på løpet, men jfr forskrift om hest og hund i 
konkurranser skal alle løp ha dyrevelferdskontrollør (DVK). 

Barmark: Snøreløping, sparkesykkel, sykkel og vogn inntil 5 km 

Nordisk: Snørekjøring inntil 5 km 1-hund 

Slede, langdistanse: Løpets lengde kan ikke overstige 150 km. Dersom løpet er lengre enn 
80 km stilles det krav til minimum 4 timer hvile, samt følge øvrige krav for langdistanseløp. 
Men det stilles krav til at det er kyndige personer som kan ivaretas utøverens og hundenes 
sikkerhet og dyrevelferd. Det bør også være ressurspersoner tilgjengelig for veiledning av 
nybegynnere. Det åpnes for å kunne kjøre sammen med en ledsager. 

 

3.5 Hvert terminfestet løp, med unntak av B-løp (bredde-og lavterskelløp) (egen definisjon) 
skal ha minst 1 TD som utnevnes av NHF. TD skal før løpet være arrangørens rådgiver mht at 
løpet følger NHF/NIF s reglement slik at løpets gjennomføring blir forsvarlig. TD/TD komité 
skal godkjenne innbydelsen før den sendes ut. Under løpet er TD leder av løpets jury. Det 
skal utnevnes stevneveterinær hvis løpet er høyintensivt. 

3.61.1 Gradering av løp 

3.6.1 B-løp: (Bredde-og lavterskelløp) er et enkelt løp/arrangement som er ment å være et 
rekrutteringsløp eller oppvisningsløp. Det er ikke krav til medlemskap i NHF klubb for å delta 
på B-løp. Arrangør er fritatt for å ha TD på løpet, man må ha dyrevelferdskontrollør (DVK). 

Barmark: Snøreløping inntil 5 km 

Nordisk: Snørekjøring inntil 5 km 1-hund 

Slede, langdistanse: Løpets lengde kan ikke overstige 150 km. Dersom løpet er lengre enn 
80 km stilles det krav til minimum 4 timer hvile, samt følge øvrige krav for langdistanseløp. 
Men det stilles krav til at det er kyndige personer som kan ivaretas utøverens og hundenes 
sikkerhet og dyrevelferd. Det bør også være ressurspersoner tilgjengelig for veiledning av 
nybegynnere. Det åpnes for å kunne kjøre sammen med en ledsager. 

3.6.2 A-løp: Ordinære løp mht til §3.5 og §6.10 
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Det skal være stevneveterinær på høyintensivt løp. Et høytintensivt løp er et løp som er over 320 km 
eller som har klasser med flere enn seks (6) hunder i spannet og flere enn tyve (20) slike spann som 
deltar. Herunder også virituelledigitale løp som omfattes av definisjonen høyintensivt. Det er den totale 
distansen i et arrangement som er gjeldende. Dette gjelder også ved restart. 

3.5.46 Det skal være stevneveterinær på høyintensivt løp. Et høytintensivt løp er et løp som er over 320 
km eller som har klasser med flere enn seks (6) hunder i spannet og flere enn tyve (20) slike spann som 
deltar, innenfor et gitt geografisk område. Det er den totale distansen i et arrangement som er 
gjeldende. Dette gjelder også ved restart. 

3.7 3.6 Med stevneveterinær menes en uavhengig veterinær som er utnevnt av arrangør.   (Se § 
3.5.2). , men innehar en selvstendig rolle. En stevneveterinærs hovedoppgaver er: 

Stevneveterinæren har en selvstendig, overordnet myndighets- og kontrollfunksjon. 
Stevneveterinæren skal sikres nødvendig hjelpepersonell herunder flere veterinærer om 
nødvendig. Hovedoppgaven til stevneveterinæren er å: 

-kontrollere at alle hundene er friske og egnet til å starte eller fortsette i løpet 

-beslutte evt. i samråd med TD/jury om nødvendig at hunder ikke får starte eller må 
avslutte løpet. Dette kan evt. gjøres i samråd med TD/jury 

-beslutte evt. i samråd med TD/jury om nødvendig at løpet skal avbrytes, utsettes, endres 
eller avlyses. Dette kan evt. gjøres i samråd med TD/jury. 

3.8 3.7 En dyrevelferdskontrollør (DVK) er en funksjonær som skal bistå arrangør i å 
kontrollere og rapportere etter dette reglementets bestemmelser om dyrevelferd til 
arrangør. Et løp kan ha en (1) eller flere DVK. Det skal være DVK ved alle løp som omfattes 
av dette reglementet. På løp med TD, er det TD som innehar rollen eller person utpekt av 
TD. Ved øvrige løp, skal arrangør selv utpeke kompetent person til å inneha rollen. Med 
kompetent menes en person som har å ha gjennomgått NHFs DVK-kurs. DVK skal sende 
Kontrolljournal for Dyrevelferdskontrollør til NHFs kontor innen tre (3) dager etter løpet. 

3.93.6 3.8 En utøver er en deltaker som kjører/fører hunden(e) i konkurransen. 

3.103.7 3.9 En hund er et dyr av arten Canis lupusfamiliaris. 

3.10.13.7.1 3.9.1 En konkurransehund eller løpshund er en hund som deltar i løp, eller trenes med det 
formål å delta i løp. 

3.113.8 3.10 En handler er en person som hjelper utøveren ved start, eventuelt på kontrollpunkter 
og etter  målpassering. 

3.123.9 3.11 Med funksjonær menes en av Norges Hundekjørerforbund, arrangøren, TD, 
stevneveterinær, dyrevelferdskontrollør, dopingkontrollør eller en av  disse bemyndiget og / 
eller oppnevnt person, som har fullmakt til innenfor nærmere angitte grenser å handle på 
disses vegne. 

3.133.10 3.12 En konkurranse, også kalt løp, er et sportslig arrangement hvor utøverne møtes for å 
konkurrere i en tidsavgrenset periode under samme arrangør. 

Formatert:  Ingen punktmerking eller nummerering

Formatert: Innrykk: Venstre:  2 cm,  Ingen punktmerking

eller nummerering
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3.14 3.13 Et løp er en konkurranse, slik det fremkommer av løpsinvitasjonen, med 
angitte klasser, distanser, heats m.v . 

3.14.13.10.1 3.13.1 Oppvarming og annen aktivitet med hundene på løpsarenaen før eller etter løpet 
regnes som en del av løpet. 

3.153.11 3.14 En løpsarena eller konkurranseområdet er et geografisk område som omfatter løype 
eller annet sted der løpet gjennomføres, og steder hvor hundene oppstalles i regi av 
arrangøren i forbindelse med løpet. 

3.163.12 3.15 Med trening av hund menes å utøve aktivitet for å forbedre, utvikle og/eller teste 
hundens prestasjonsevne, ferdigheter eller egenskaper med det formål at den skal delta i 
løp. 

3.16.13.12.1 3.15.1 Nødvendig fysisk aktivitet for å rehabilitere hunden under og etter behandling 
regnes ikke som trening til løp. 

3.173.13 3.16 Med behandling menes all bruk av substanser eller metoder som kan påvirke hundens 
prestasjonsevne og egenskaper. 

3.183.14 3.17 Bruk av verbet må/skal/skulle innebærer at bestemmelsen er ufravikelig, bruk av 
verbet kan/kunne innebærer at det er opp til arrangørens vurdering, hvorvidt 
bestemmelsen helt eller delvis skal følges, bruk av verbet bør/burde innebærer at 
bestemmelsen i prinsippet skal følges, men at f.eks. særegne (lokale) forhold kan tilsi at den 
fravikes. 

 

4. KAPITTEL : REGELBRUDD 

4.1 RAPPORT FRA FUNKSJONÆRER 

4.1.1 Dersom funksjonær vil rapportere et antatt regelbrudd til TD/jury, skal dette skje snarest 
mulig etter at situasjonen ble observert. 

4.1.2 TD/Jury skal behandle enhver rapport fra funksjonærer om regelbrudd i samsvar med sin 
myndighet. 

4.2 RAPPORT FRA ANDRE 

TD/Jury skal behandle rapport om mulige regelbrudd fra andre enn funksjonærer og 
utøvere skjønnsmessig. 

4.3 PROTESTER FRA UTØVERE 

Utøvere som vil rapportere regelbrudd begått av andre utøvere, skal gjøre dette så snart 
som mulig til funksjonær i rennledelsen etterfulgt av en skriftlig protest til Juryen vedlagt 
det av arrangøren fastsatte protestgebyr. Protestgebyret betales tilbake dersom protesten 
tas til følge. 

4.4 SAKSBEHANDLING. 

4.4.1 Hvis utøver skal protestere på hendelser under løpet, skal dette varsles muntlig omgående 
etter målgang til en funksjonær eller TD. Deretter må protesten inngis skriftlig til sekretariat, 

Formatert: Innrykk: Venstre:  2 cm,  Ingen punktmerking

eller nummerering
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rennleder eller TD senest 60 minutter etter egen målgang. 

4.4.2 Alle rapporter/protester om regelbrudd skal være skriftlig. Rapporter fra veterinær om 
alvorlige  regelbrudd skal signeres av to veterinærer hvis det er praktisk mulig. 

4.4.3 Rapporter eller protester som kommer inn etter at fristen er utløpt skal avvises. 

4.4.4 Utøver skal gjøres konkret oppmerksom på at det foreligger en protest/rapport. Utøver kan 
kreve å få avgi forklaring overfor Juryen før en beslutning blir fattet av juryen. Juryen skal 
være samlet når utøveren forklarer seg, med mindre det er vanskelig/umulig å samle hele 
juryen og vararepresentanten  heller ikke kan møte. I så fall må det protokolleres at det ikke 
er protestert mot juryens sammensetning. 

4.5 REAKSJONER VED REGELBRUDD 

For brudd på dette reglement, eller regler gitt med hjemmel i dette reglement, eller er til 
alvorlig  sjenanse for en annen utøver og/eller hund(er) skal Juryen kunne ilegge sanksjon 
etter punkt 4.5.1-4.5.5.  

Ingen annen form for disiplinær reaksjon kan gis i forbindelse med løpet. TD eller 
organisasjonsledd kan inngi rapport om forhold samt fremme ytterligere sanksjoner iht. NIFs 
lov §11-2 til Sanksjonsutvalget i NHF. 

Ved mistanke eller påstand om alvorlig brudd på lover om dyrevelferd eller helse, skal 
forholdet anmeldes til politi av løpsledelse eller TD. Det er da kun opp til norske 
påtalemyndighet å etterforske saken, og eventuelt ilegge straff. 

 

4.5.1 -gi utøveren en skriftlig advarsel. 

4.5.2 -gi utøveren en tidsstraff. 

4.5.3 -diskvalifisere utøveren. 

I tillegg til de obligatoriske diskvalifikasjonsgrunner som anført i dette reglementet skal en 
utøver i alle fall diskvalifiseres når utøveren: 

 4.5.3.(A) - starter i feil klasse.  

 4.5.3.(B) - mottar forbudt hjelp.  

 4.5.3.(C) - bruker tvangsmidler. 

4.5.3.(E) (D) - Anvender hunder som av grunner hjemlet i dette reglement, er 
diskvalifisert. 

 4.5.3. (F) (E)- Unndrar sine hunder fra obligatorisk veterinærsjekk eller scanning. 

4.5.4 I tillegg kan advarsel, tidsstraff eller diskvalifikasjon ilegges avhengig av alvorlighetsgraden 
ved klanderverdig adferd fra utøver, utøvers handler eller utøvers hund(er), herunder 
uhøvelig oppførsel overfor konkurrenter eller enhver annen person som er tilstede før, 
under eller etter løpsarrangementet. Utøvere som nekter å samarbeide med TD, veterinær, 
dyrevelferdskontrollør og/eller dopingkontrollør, eller opptrer uhøvelig overfor disse, kan 
diskvalifiseres. 

4.5.5 Ved eventuell tidsstraff er følgende gjeldende: 

• LD – inntil 4 timer, tidsstraffen skal legges til sluttiden. 
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• MD – 5 minutter 
• Barmark, sprint og nordisk - 15 sek. 

4.6 JURYENS AVGJØRELSER 

4.6.1 Juryens avgjørelse skal forelegges arrangøren, utøveren og den som innga 
protesten/rapporten snarest mulig. 

4.6.2 Juryens avgjørelse er endelig. 

 

 

5. KAPITTEL: FELLES ARRANGEMENTSREGLEMENT 

5.1 MERKING AV HUNDER 

5.1.1 IDENTIFIKASJONSREGLEMENT NHF 

Alle hunder som deltar på arrangementer i regi av NHF skal være merket med en avlesbar 
mikrochip.  Chipnummer skal være ført inn i vaksinasjonsattesten, samt dato for innsetting. 

Prosedyrer for scanning av chipsene, bestemmes av løpets TD i samarbeid med arrangør. 

Ved løp som går over flere heat/dager skal utøverne før løpet levere til arrangøren skjema 
med     navn og chips nr. på hundene som skal delta i løpet. Fristen for innlevering fastsettes av 
arrangøren. 

5.1.2 Den enkelte utøver er selv ansvarlig for at hundene er merket på forskriftsmessig måte. 

5.1.3 Kontroll av merking kan foretas før start og ved målpassering. Manglende merking        skal 
rapporteres til TD/Jury. 

5.1.4 Antall hunder skal noteres av funksjonær ved start og ved målpassering. Likeledes bør 
antall hunder i spannet noteres ved passering inn og ut av sjekkpunkt. Uoverensstemmelser 
skal rapporteres til TD. En hund som medbringes på sleden, skal i denne forbindelse ansees 
å være  i spann. 

5.2 VAKSINASJON / HELSEBOK 

5.2.1 Vaksinasjonsreglement: 

Det henvises til NHFs vaksinasjonsreglement3. 

Arrangører kan fastsette strengere regler for gjennomført vaksinering. 

Deltagere fra andre land må også vaksinere sine hunder i henhold til Mattilsynets regler for 
import av hund til Norge fra avreiselandet. Alle deltagende hunder skal ha vaksinasjonskort. 

5.2.2 Vaksinasjonskortet skal inneholde: 

Hundens navn, fødselsdato, Chipnummer og dato for innsetting av chip. 

Vaksinens navn (bokstavsymbol), vaksinasjonsdato og identitetsmerking skal være bekreftet 
av veterinær med dennes signatur. Merk: Innsetting av chip skal være utført senest samtidig 

 

3 https://www.sleddog.no/wp-content/uploads/2022/02/NHF_ID_VAKSINEREGLER_291121.pdf og 
https://www.sleddog.no/wp-content/uploads/2022/02/NHF_VAKSINETABELL-01.02.22-.pdf 

https://www.sleddog.no/wp-content/uploads/2022/02/NHF_ID_VAKSINEREGLER_291121.pdf
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med vaksinering. Ved revaksinering skal chip sjekkes av veterinær. 

5.3 VETERINÆRKONTROLL 

Hunder kan bli forlangt undergitt veterinærundersøkelse før, under og etter løpet. Såfremt 
Hvis en         eier/utøver nekter å la en eller flere av sine hunder bli undersøkt, skal utøveren 
diskvalifiseres.     En hund som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen kan ikke 
starte/kjøre videre før    den blir godkjent. Jf. pkt 3.6 Om Stevneveterinær. I arrangementer 
med stevneveterinær, har stevneveterinæren myndighet til å beslutte om hunder kan 
starte eller fortsette i i løpet. Dette kan evt. gjøres i samråd med TD/jury. 

5.4 KONTROLL 

5.4.1 TD/Jury kan nekte en utøver/et hundespann eller enkelte hunder å delta/fortsette dersom 
det er hjemmel for det i reglementet. Det gjelder hvis hunder/ utøver anses ute av stand til 
å konkurrere eller ved mangelfullt utstyr.  

5.4.2 Det er ikke tillatt å sette nye hunder inn i spannet etter start. 

5.5 BEHANDLING AV HUNDER 

 

5.5.1 Deltakeren i et terminfestet løp i regi av NHF er til enhver tid ansvarlig for å stelle, fore og 
ivareta sine hunders velferd og helse. Egne og andre deltakeres hunder skal behandles med 
respekt og vennlighet. Deltakere skal kjøre og disponere sitt løpetsitt ut fra eget spann sin 
kondisjon, fysiske og helsemessige forutsetninger og status og ta hensyn til hvordan vær og 
føre påvirker hundene underveis i løpet.  

5.5.2 Hunder som er vurdert av stevneverinær til ikke å kunne delta videre skal tas ut av løpet. Se 
også § 3.6.  

5.5.3 Det er strengt forbudet å dra hunden eller tvinge den fremover på noen måte.  

5.4.35.5.4 Enhver mishandling, eller dårlig behandling av hundene, iberegnet uakseptabel eller 
unødvendig hard behandling, samt unødig høy skriking og roping til hundene, er forbudt. 

5.4.45.5.5 Uansett hvordan, og i hvilken utstrekning en utøver blir hjulpet av andre, inkludert 
veterinær, fritar ikke dette utøveren for sitt personlige ansvar for stell, omsorg, pleie og 
vurdering av sine hunder. 

5.4.55.5.6 I slede disiplinene skal hunder som halter, skades eller blir syke, eller som utøveren av andre 
grunner vil ta ut av spannet, fraktes i sleden til neste sjekkpunkt/mål. I nordisk stil og 
barmark må utøveren bryte. 

5.4.65.5.7 Hunder som er syke eller skadet skal tas ut av løpet, og er diskvalifisert for videre deltakelse. 
Det er også forbudt å trene syk eller skadet hund til å delta på løp. 

5.4.75.5.8 Hunder som faller om/kaster seg i løypa skal tas ut av løpet. I displinen slede skal hunden 
fraktes liggende i sleden til neste sjekkpunkt eller mål. I nordisk stil og barnmark  må 
utøveren bryte.  

5.4.85.5.9 Synlig drektige tisper og tisper som ammer skal ikke delta på løp. 

5.4.9 TD/eventuelt i samråd med stevneveterinær kanTD/jury kan under løp uten 
stevneveterinær ta et helt spann eller enkelte hunder som  må anses  ute av stand til å 
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starte eller fullføre, ut av løpet. DVK rapporterer til arrangør. 

 

5.4.105.5.10 Hunder som er tatt ut av spannet grunnet skade/sykdom , er diskvalifisert fra videre 
deltakelse i løpet. 

5.55.6 UTSTYR OG KONTROLL 

5.5.15.6.1 Kontroll av spannene før start foregår i oppstallingsområdet, eller annet sted bestemt av 
arrangør. Hvor lang tid forut for start spannet må innfinne seg til kontroll skal nevnes i 
innbydelsen for vedkommende løp. 

5.5.25.6.2 Hundespann og alt utstyr kan bli underlagt kontroll og godkjennelse av TD. Utstyr som ikke 
er forenlig med god dyrevelferd skal aldri benyttes under trening eller konkurranser. Bruk av 
BGB krok eller lignende type krok på trekkbakliner eller nakkeliner er helt forbudt. 

5.5.35.6.3 Kontrollen skal foretas på et slikt sted og på en slik måte at den ikke er til hinder for spann i, 
eller på vei til og fra start- og målområdet. 

5.5.45.6.4 Dersom en utøver uforskyldt ikke får en reglementert kontroll av sitt spann, eventuelt en 
forsinket kontroll, og som av den grunn får en forsinket start må kjøreren utøveren forholde 
seg til regelverket om forsinket start. Dersom enutøveren er  uforskyldt kjører bliri 
forsinkelsen, skal det ikke ilegges tilleggstid.forsinket så skal den IKKE ha tillegg i tid. 

 

5.5.55.6.5 Etter at kontrollen er utført, er det ikke tillatt å fjerne obligatorisk utstyr fra pakningen 
(sleden) uten etter TD'ens godkjennelse, og under hans eller en autorisert funksjonærs 
oppsyn. 

5.65.7 START OG MÅLOMRÅDET 

5.6.15.7.1 Start- og mållinje skal være tydelig angitt. 

5.6.25.7.2 I start- og målområdet bør sporet være avsperret på begge sider, klart avgrenset og 
avsperret for publikum. Start- og målstrek bør merkes med farge på bakken. Det bør også 
være avsperringer fra oppstallingsområdet frem til start, og fra mål til oppstallingsområdet. 

5.6.35.7.3 Arrangøren skal sørge for tilstrekkelig oppstallingsplass for utøverne. Publikumsparkering 
og         oppstallingsplass bør holdes adskilt. 

5.6.45.7.4 Doping fasiliteter 

Arrangøren skal tilrettelegge de nødvendige fasiliteter for dopingprøver (se IFSS Guidlines). 

5.6.55.7.5 Arrangør plikter å stille til disposisjon egnede avfallsdunker ved start og mål og ved  alle 
sjekkpunkter. 

5.75.8 KJØREMØTE / LAGLEDERMØTE 

Arrangøren skal avholde kjøremøte / lagledermøte forut for hvert løp. Tid og sted skal 
opplyses i innbydelsen 

 

5.85.9 STARTPROSEDYRE 

5.8.15.9.1 Startrekkefølgen skal bestemmes ved trekning avholdt på sted og tid som bestemt av 
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arrangøren, eller starten kan skje innenfor et tidsintervall bestemt av arrangøren. 

5.8.25.9.2 I NM og uttaksløp for mesterskap skal det foretas seeding av utøverene på bakgrunn av 
seedinglister utarbeidet av TK. 

5.8.35.9.3 Ved løp på mer enn ett heat, kan sammenlagt tid for de foregående heat bestemme 
startrekkefølgen. Har to spann lik tid, skal de starte i rekkefølge omvendt av foregående 
heat. 

5.8.45.9.4 Forreste punkt på sledens frontbøyle/skituppene eller sykkelhjulet er spannets startpunkt 
ved       manuell tidtaking. Ved annen tidtaking (elektroniske brikker) kan annet startpunkt 
bestemmes  av arrangør. Startpunktet må ikke overskride startlinjen før spannets starttid er 
inne og startsignal er gitt. 

5.95.10 FOR SENT TIL START/FORSINKET SPANN 

5.9.15.10.1 Et spann som ikke har startet som angitt i den offisielle startlista er å betrakte  som et 
forsinket spann. 

5.9.25.10.2 Et forsinket spann kan starte umiddelbart dersom forsinkelsen er mindre eller lik tiden for 
halve startintervallet. Dersom forsinkelsen er mer enn halve startintervallet skal utøveren 
starte etter siste utøver i sin klasse. Utøveren får registrert ny starttid og får en tidsstraff på 
3 ganger startintervalltiden. 

5.9.35.10.3 Anvendt tid for hvert spann skal beregnes ut fra starttidspunktet. 

 

5.9.45.10.4 Såfremt Hvis værforholdene etter arrangørens eller TD/Jury sin mening tilsier at det blir 
umulig å gjennomføre løpet på sportslig forsvarlig måte, skal starten utsettes samtidig som 
det innkalles  til kjøremøte. 

5.105.11 TIDTAKING 

5.10.15.11.1 Første hund sin snute i et spann som passerer mållinjen, markerer målpassering ved 
manuell tidtaking. Ved annen tidtaking (elektronisk brikke) ved intervallstart kan annet 
markeringspunkt for målpassering bestemmes av arrangør. Dette skal opplyses. 

Ved fellesstarter er det alltid førstemann i mål som er vinner, og det er alltid første hunds 
snute som er gjeldende også ved elektronisk tidtaking, med unntak om at noen av 
utøverene har blitt tillagt tidsstraff. 

5.10.25.11.2 Det kan foretas tidsutjevning under løpet. Arrangøren skal i så fall opplyse om dette i 
løpsinnbydelsen eller påmeldingsskjemaet, samt angi hvor tidsutjevningen blir foretatt. 

5.10.35.11.3 Dersom en utøver har mistet spannet, og spannet passerer mål før utøveren, skal 
utøverens passering av mållinjen markere målpassering. 

5.10.45.11.4 Ved manuell tidtaking skal anvendt tid angis i hele sekunder. Ved elektronisk tidtaking 
skal anvendt tid angis med 1/10 sekunder. 

5.10.55.11.5 Når arrangør velger å benytte elektroniske brikker for tidtaking, er brikken å regne som 
obligatorisk utstyr. 

5.10.65.11.6 På NM barmark skal det alltid benyttes elektroniske brikker ved tidtaking. 

5.115.12 LØPSINNBYDELSEN 
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5.11.15.12.1 Innbydelse skal sendes ut skriftlig minst 3 uker før løpet til NHF, aktuelle klubber, 
stevneveterinær, oppnevnt TD og egen krets/utvalg. Oppnevnt TD, evt TDK skal godkjenne 
innbydelsen før den publiseres. 

Arrangøren avgjør selv om innbydelse også skal sendes andre. 

Innbydelsen skal angi korrekt benevnelse for løpet i henhold til NHF's terminliste, og 
dessuten gi    opplysninger om: 

• klasser og løypelengder. 
• når og hvor løpet skal arrangeres. 
• adresse og frist for påmelding. 
• startkontingent. 
• når og hvor kjøremøte skal avholdes 
• tidspunkt for levering av eventuelle chiplister 
• tid og sted for utdeling av startnummer (kjøremøte). 
• startplass, metode for tidtaking og starttid. 
• tid og sted for premieutdeling. 
• reiserute, innkvartering, m.m. 

om eventuell veterinærkontroll av spannet før start («pre-check») med 
angivelse av  hvor lenge før start spannet må være tilgjengelig i 
oppstallingsområdet for kontroll. 

• Navn og kontaktinformasjon til hoved-TD 
• Navn og kontaktinformasjon til dyrevelferdskontrollør 
• Navn og kontaktinformasjon til stevneveterinær hvis høyintensivt løp 
• Navn og kontaktinformasjon til tilgjengelig veterinær/dyreklinikk ved øvrige løp 
• Navn på løpsledelse og andre kontaktpersoner 
• Påminnelse om gjeldende antidopingreglement for utøver og hund 
•  

5.11.25.12.2 Hvis det konkurreres om spesielle premier, skal dette opplyses i innbydelsen, vedlagt 
eventuelle statutter. 

5.11.35.12.3 I tilfelle avlysning eller endringer, skal dette straks meldes til alle det er sendt innbydelse 
til. 

5.125.13 PÅMELDING TIL LØP 

5.12.15.13.1 Påmelding skal inngis til arrangøren før konkurransen. 

5.12.25.13.2 Påmeldingsfristen bestemmes av arrangøren. Avhengig av de spesielle forhold ved 
arrangementet, bør denne fristen være minst 4 dager før arrangementets første dag. Hvis 
arrangøren aksepterer etteranmeldelser, skal det fastsettes en siste frist for disse. 

5.12.35.13.3 Arrangøren fastsetter selv deltakeravgiftens størrelse, samt hvor stor ekstraavgift som 
skal ilegges for etteranmeldelser og klassebytte. Det kan fastsettes ulik deltakeravgift for de 
enkelte  klasser. 

5.12.45.13.4 Påmelding skal minst inneholde: 

• Løpets navn 
• Utøverens navn 
• Utøverens klubb (klubb tilsluttet NIF, for NM klubb tilsluttet NHF. Det er fritak for 

medlemskap på B-løp «lavterskel») 
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• Klasse 

5.12.55.13.5 For klubber og lag som sender samlet påmelding, skal de påmeldte utøvere føres opp 
klassevis.      Det skal videre angis navn på lagleder som fungerer som klubbens representant 
overfor arrangør og TD. 

5.12.65.13.6 Utøveren eller laglederen innestår for at de i påmeldingen gitte opplysninger er 
korrekte, og at utøveren har løst lisens til NHF før start. 

5.12.75.13.7 Arrangøren kan med skjellig grunn avvise en påmelding. Slik skjellig grunn kan være, 
men er ikke begrenset til, at utøveren må anses å mangle tilstrekkelig ferdighet og/eller 
erfaring til å  delta uten risiko for fare for seg selv, sine hunder eller andre deltakende spann. 

5.12.85.13.8 Hvor spesielle forhold, f.eks. innkvarteringsmuligheter, tilgjengelig oppstallingsplass med 
mer, gjør dette nødvendig, kan arrangøren fastsette maksimalt deltagerantall, og avvise 
påmeldingen til de overskytende, forutsatt at dette er opplyst i løpsinnbydelsen og at 
påmeldingene aksepteres i den rekkefølge de mottas. 

5.135.14 FUNKSJONÆRER 

5.14.1 Arrangører skal sørge for å oppnevne de funksjonærer, og i det antall som er nødvendig for 
å sikre et velkjørt og trygt løp. De funksjonærer som skal utøve oppgaver på vegne av TD, 
eller hvis oppgave har direkte tilknytning til TD ‘ens virksomhet, skal godkjennes av 
TD/Juryen.  

5.13.15.14.2 På løp med stevneveterinær skal arrangøren sørge for å oppnevne det hjelpepersonell 
stevneveterinær har behov for. Dette for for å sikre en velfungerende veterinærtjenetse. 
Stevneveterinærens hjelpeersonell skal godkjennes av stevneveterinær.   

5.13.25.14.3 Arrangøren og TD skal forsikre seg om at de oppnevnte funksjonærer har de egenskaper 
og den   kunnskap som er nødvendig for å løse sin oppgave, og til å håndheve de 
angjeldende reglementer etter beste skjønn, uten å favorisere eller diskriminere noen 
utøvere. 

5.13.35.14.4 I tillegg til sine klart definerte oppgaver, bør enhver funksjonær: 

• Påse at ingen uvedkommende oppholder seg i start- og målområde. 
• Påse at alle tilskuere og handlere som ikke i øyeblikket håndterer spann, 

oppholder seg bak sperringene. 
• Påse at tilskuerne ikke befinner seg i, eller for nær løypa på noe punkt. 
• Påse at tilskuerne ikke håndterer hunder eller utstyr uten at utøveren har gitt sin 

tillatelse. 
• Påse at løshunder ikke forekommer. 
• Påse at hunder tilhørende andre enn utøvere, holdes oppstallet eller føres i bånd i 

tilstrekkelig avstand fra oppstallingsområdet samt start- og målområdet, og at 
slike hunder ikke befinner seg i, eller for nær løypa på noe punkt. 

5.145.15 LØPSKOMITE 

5.14.15.15.1 Løpskomitéen oppnevnes av arrangør, og skal i det minste bestå av: 

• Løpsleder 
• Stevneveterinær 
• løypesjef 
• tidtagersjef 
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• starter 
• løpssekretær 
• PR/Mediasjef-sjef 
• Evt sjekkpunktansvarlige 
• Dyrevelferdkontrollør på løp uten TD (B-løp) 

5.14.25.15.2 Løpskomitéen innestår for den tekniske gjennomføringen av arrangementet, herunder 
løypene.      Den utnevner de assistenter de måtte ha behov for, for å kunne løse sine 
oppgaver. 

5.14.35.15.3 Løpskomitéen skal oppnevne nødvendig antall hjelpere (handlere) for spannene, med 
TD’s godkjennelse, de assistenter han måtte ha behov for, og stevnets lege og veterinær. På 
løp over flere døgn bør veterinær være tilstede. 

5.155.16 PREMIERING 

5.15.15.16.1 I konkurranser skal det i hver klasse utdeles premier til minimum 1/3 del av utøverne, 
mens det      i rekruttklassene alltid skal være full premiering. 

5.15.25.16.2 Hvis det konkurreres om spesielle premier, skal dette opplyses i innbydelsen, vedlagt 
eventuelle  statutter. 

5.165.17 TILRETTELEGGING FOR UTØVERE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 

Det skal være mulig for alle utøvere å konkurrere på lik linje ved alle NHF sine terminfestede 
løp. Utøvere med et dokumenterbart fysisk handikapp, skal kunne søke om assistanse eller 
hjelpeutstyr. Denne assistansen/bruken skal være klart definert før konkurransestart og av 
en slik natur at den ikke gir utøveren en konkurransefordel. 

Søknader om mulig bruk av assistanse og/eller hjelpeutstyr sendes til TKS/TKN/TKB, for 
individuelle løp eller sesong. TKN/TKS/TKB avgjør søknaden i samråd med arrangøren. Ved 
innvilgelse av en slik søknad, skal arrangør på en hensynsfull måte informere de øvrige 
utøverne om forholdet, senest på kjørermøtet første konkurransedag. Denne 
bestemmelsen gjelder av sikkerhetsmessige grunner ikke i langdistanseløp. 

5.175.18 RESULTATLISTE 

Krav til resultatliste 
• Plassering og tider 
• Utøvers Kjørers navn 
• Utøverens klubb 
• Dato løpet, løypelengder,  gikk og stedet for arrangementet 
• Navn på TD og løpsleder 
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Offisielle lister fra NM, alle hovedløp, Gutt/Pike mesterskap og Seppala skal også forefinnes 
i papir og være underskrevet av TD og løpsleder, og oversendes forbundets kontor. Offisielle 
NM lister skal kun omhandle utøvere som deltok i NM. 

Elektroniske resultatlister skal sendes klubber og forbundets kontor omgående etter løpets 
avslutning. Alternativt skal det henvises til reultatlister tilgjengelig på løpets nettside.  

 

 

6. KAPITTEL: FELLES LØPSREGLEMENT 

6.1 GENERELT 

6.1.1 Alle utøvere plikter på forhånd å sette seg inn i dette generelle reglementet, samt de 
spesielle  regler som måtte være fastsatt for det enkelte løp. 

6.1.2 All deltakelse skjer på eget ansvar. Utøverne er selv den nærmeste til å kunne vurdere 
hvorvidt utøveren og hundene til utøveren er i stand til å gjennomføre det enkelte løp 
under ulike forhold, uten risiko for seg selv eller andre utøvere, samt om utstyret holder 
mål. Hvis utøver er under 15 år og kjører med ledsager over 18 år er det ledsagerens ansvar 
å vurdere hvorvidt ekvipasjen er i stand til å gjennomføre det enkelte løp under ulike 
forhold, uten risiko for seg selv eller andre utøvere. Hvis utøver som kjører et løp med 
ledsager velger å bryte løpet, skal også ledsager bryte. Det kan benyttes resultatlister og 
rangering for barn fra det året de fyller 11 år, ihht NIFs Bestemmelser om barneidrett. §3E 

6.1.3 En arrangør kan som hovedregel kun holdes ansvarlig for uhell såfremt det kan godtgjøres  
at uhellet oppsto som følge av at arrangørens informasjonsplikt til utøverne ikke var 
overholdt. 

6.2 UTØVERNE 

Utøverne må tilfredsstille de av Norges Hundekjørerforbunds fastsatte betingelser for 
deltakelse  i hundekjørerkonkurranser. 

6.2.1 For alle utøvere som pr. definisjon er 13 år eller eldre skal løse lisens til NHF før deltakelse 
på løp underlagt NHFs reglement. Unntak for dette er løp som er definert som 
«breddeløp/lavterskeløp» ihht. pkt 3.5. 

Lisens kan kjøpes for hele sesongen (sesonglisens). For utøvere som kun skal delta på et løp, 
er   det mulighet for kjøp av engangslisens av arrangør. For deltakelse på et arrangement som 
har status som NM, kreves det at sesonglisens er løst/betalt, med unntak av NM stafett 
hvor engangslisens er tilstrekkelig. 

6.3 SIKKERHETSUTSTYR 

6.3.1 Norges Hundekjørerforbund oppfordrer utøverne til bruk av sikkerhetsutstyr som f.eks. 
hjelm.     Hjelm er påbudt i følgende klasser: 

• Slede sprint, i klassene junior og aldersbestemte klasser.  
• Barmark, i klassene sykkel, sparkesykkel og vogn. 

6.3.2 Annet personlig sikkerhetsutstyr kan pålegges av arrangør. 
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6.4 DOPING 

6.4.1 Doping er forbudt både for utøver og hunder. 

NHF følger det internasjonale hundekjørerforbundet, IFSS (International Federation of 
Sleddog Sport) sine dopingregler for hund og utøver. “Anti-Doping Rules for Dogs 
participating in Sleddog Sports”. For utøvere gjelder NIFs Antidopingregler. 

6.5 MERKING AV LØYPA 

6.5.1 Løypa skal merkes med klart synlige markører i tilstrekkelig antall. Skiltene bør måle minst 
25 cm  diagonalt, og kan være runde, kvadratiske, rektangulære eller trekantet. De bør 
plasseres i en høyde av minst 1 meter over bakkenivå, og hele veien i omtrent samme 
avstand fra løypekanten. Merkingen må ikke være av en slik utforming, eller et slikt 
materiale, at det kan medføre risiko for skade på utøver, hunder eller utstyr ved 
sammenstøt. 

6.5.2 Merker bør plasseres ikke mindre enn 20 meter og ikke mer enn 50 meter fra det punkt 
det varsles om, og bør være synlig i en avstand av minst 50 meter langs løypa i 
kjøreretningen. Ved løypekryss bør det merkes før krysset, i krysset og som «kvittering» 
etter krysset. 

6.5.3 Et RØDT rundt, merke betyr sving, og brukes enten når løypa svinger så krapt og på en slik 
måte  at kjøreren bør varsles, eller ved sving i løypekryss. En høyresving skal angis med rødt 
merke på      høyre side av sporet, en venstresving med rødt merke på venstre side av sporet. 

6.5.4 Et BLÅTT firkantet, merke betyr rett fram. Blå merker bør plasseres på begge sider av 
sporet. Blå merker skal også plasseres ved det spor som er rette spor ut av et løypekryss, 
hvis mulig på en slik måte at det er synlig for kjøreren før han ankommer krysset. Blå merker 
bør også plasseres med jevne mellomrom langs lengre strekninger av løypa som ikke er 
angitt eller merket på annen måte. 

6.5.5 Et GULT eller ORANGE trekantet, merke betyr FARE. Slik merking plasseres enten før eller 
ved  det punkt som krever ekstra påpasselighet, avhengig av hva forholdene tilsier. Hvor en 
lengre strekning må karakteriseres som farestrekning, skal merkingen gjentas, slik at 
kjøreren hele tiden fra et merke kan se det neste. Ved løp hvor farlige punkter eller 
strekninger forekommer, skal kjøreren orienteres om dette på kjørermøtet. 

6.5.6 Begynnelsen på målstrekningen skal være tydelig angitt. Hvordan angivelsen skjer skal 
opplyses på kjørermøtet. 

6.5.7 Avstandsskilt kan plasseres langs løypa. Disse bør ikke ha en slik utforming eller en slik farge 
at  de kan forveksles med merking som angitt i de ovenstående punktene. Avstandsskilt kan 
kombineres med blå merker på lengre strekninger uten løypekryss, men skal angis med tall i 
kontrastfarge på selve merket, eller direkte under dette på samme stake. 

6.5.8 Ved løypekryss, hvor forskjellige spannklasser skal ha forskjellige spor, skal dette angis ved 
merking før løypekrysset. Slik merking skal angis i forbindelse med retningsanvisning, enten 
i  kontrastfarge på selve merket, eller direkte over dette på samme stake. Løypa kan også 
merkes på annen måte enn angitt ovenfor, (f.eks. staking i vindutsatte områder), uten at 
dette må ansees som akseptert erstatning for offisiell merking. 

6.5.9 Ved løypekryss som ansees som vanskelige bør fysisk avsperring benyttes i tillegg til 
merking. Avsperringen bør være slik at den innebærer en fysisk barriere for hunder, men 
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dog ikke slik at  det medfører risiko for skade på hunder, kjører eller slede ved sammenstøt. 
Ved løypekryss hvor forskjellige spannklasser i sledestil skal følge forskjellige spor, bør det 
være  løypekontrollør som besørger nødvendig avsperring etter hver spannklasse, og om 
nødvendig, anviser/hjelper spann til rett spor. I nordisk stil er merking av distanser 
tilstrekkelig. Anbringelse av fysisk avsperring og/eller løypekontrollør, innebærer ikke at 
forskriftsmessig         merking kan unnlates. Det er løperens/kjørerens eget ansvar å følge 
korrekt merking. 

6.6 ARRANGEMENTSREGLER SPESIELT FOR LØP MED FELLESSTART 

6.6.1 Definisjoner: 

• Startlinje: Linje hvor startende spann skal befinne seg bak inntil startsignal er gitt. 
• Hovedspor: Løypa forøvrig 
• Startfelt: Område arrangert for fellesstart. Enden av feltet skal være tydelig 

merket.  
• Målstrekning: Målstrekningen er en nærmere definert strekning (150 m) frem til 

mållinjen.  
• Mållinjen: Linje som markerer målpassering. 
• Innkomstfeltet: Innkomstfeltet ligger fra mållinjen og til en tydelig markert linje 

etter målpassering. (min 30 m). 
• Vekslingsfeltet: Vekslingsfeltet ligger fra innkomstfeltets slutt til en linje som 

markerer vekslingsfeltets slutt. 
• Bås/PIT: Særskilt merket felt hvor bytte fra pulk til snørekjøring skal skje i 

combined. 

6.7 SESONG 

Sesongen er definert fra 1. mai til 30. april.  

Sesongens varighet er retningsgivende for: 

• aldersdefinisjon på utøvere 
• for varigheten av NHF sin utøverlisens. 

6.8 ALDERSKLASSER UTØVERE 

 Nordisk Barmark Slede sprint Slede MD Slede LD 

Rekrutt 11-12 år  11-12 år 11-15* 11-15* 

G/P 1 13-14 år 13-14 år    

G/P 2 15-16 år 15-16 år 13-15 år 13-15 år  

Junior 17-20 år 17-20 år 15-18 år 15-18 år 15-18 år 

Senior 19 + 19 + 18 + 18 + 18 + 

Veteran 50+     
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Gutt/pike 1 og gutt/pike 2 kan etter arrangørens ønske konkurrere i samme klasse. I barmark kan 
gutt/pike 15-16 år konkurrere i samme klasse som junior 17-20 år 

 

Alle aldre gjelder pr. definisjon den alder vedkommende har pr. 31/12 det året sesongen avsluttes med 
unntak av LD senior hvor det er krav til at utøveren må være fylt 18 år på løpets første dag. 

*Barn og unge under 15 år kan delta i slede mellomdistanse og langdistanseløp dersom de  kjører med 
ansvarlig ledsager som er fylt 18 år og distansen ikke overstiger 300 km. 

6.9 ALDER PÅ HUND 

Hundens alder i alle klasser og disipliner:    18 måneder 

Unntak: 

• Barmark løpeklasser:     12 måneder 
• Miljøklasser (prøveklasse uten premiering):  12 måneder 

Hundens alder må være oppnådd på løpets første dag. Det gis ingen dispensasjon på 
hundens alder.  

Utøver er personlig ansvarlig for at hunden(e) har fått tilstrekkelig trening i forhold til 
utvikling og alder, og for at hunden(e) er skikket til å gå den eller de distanser som 
hunden(e) skal konkurrere i. 

6.10 LAGTILHØRIGHET 

Klubbtilknytning: Det kreves at alle deltagere på terminfestede løp i NHFs regi, skal være 
medlem av klubb tilknyttet NHF eller annet idrettslag tilknyttet NIF. Unntatt for dette er B-
løp (bredde- og lavterskelløp). For NM skal utøver representere en klubb tilsluttet NHF. 
Utenlandske utøvere skal være tilknyttet sitt nasjonale forbund eller klubb tilknyttet sitt 
nasjonale forbund. Utøvere uten noen tilhørighet (no team)  kan ikke starte. 

6.11 KRAV TIL NASJONALITET UNDER NM OG REPRESENTASJONSLAG 

NM er åpent for alle norske statsborgere og utlendinger som har bosatt seg fast i Norge, og  
som har bodd i landet i minst 24 måneder før startdagen. 

Arrangeres det åpent NM, kan ikke utlendinger bli norsk mester om vedkommende ikke 
tilfredsstiller ovennevnte krav. 

Utøvere som i samme sesong har stilt i løp for andre nasjoner, kan ikke plasseres i  norske 
mesterskap. 

Utøvere som har blitt plassert i norske mesterskap, kan ikke i samme sesong få  plassering i 
utenlandske mesterskap uten å miste sin norske plassering. 

Utøvere på norske landslag (representasjonslag), kan ikke stille for andre nasjoner i samme 
år. 
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NHF kan under særskilte omstendigheter utfra NHFs interesser gi forutgående skriftlig 
dispensjoner fra ovenstående krav til nasjonal tilknytning. 

 

6.12 KRAV TIL ANTALL DELTAKERE NM 

Senior: Det er krav til min. 4 startende for at klassen skal bli godkjent som en NM Klasse. 
Junior: Det er krav til min. 3 startende for at klassen skal bli godkjent som en NM Klasse. 

6.13 ENDRING AV NM REGLEMENT 

Dersom NM-klassene skal endres fra det de er per dags dato, det være seg nye klasser, 
sløyfing av klasser, endring av distanser og antall hunder i spannklassene skal dette vedtas 
av        Tinget med 2/3 flertall. 

6.14 ANDRE ENDRINGER 

Alle endringer/tilføyelser av dette reglement må være godkjent av Norges 
Hundekjørerforbunds styre. Dette gjelder også endringer med direkte hjemmel i 
reglementet. 

 

 

7. KAPITTEL: SPESIELLE KJØREREGLER FOR DISIPLINEN SLEDE 

7.1 DISIPLINER/KLASSER NM 

  Sprint 

KLASSE 1. dag Øvrige etapper DISTANSE 

10-spann Maks 10 

hunder 

 18-24 km 

6-spann Maks 6 hunder  9-15 km 

4-spann Maks 4 hunder  7-10 km 

4-spann junior Maks 4 hunder  7-10 km 

4-spann aldersbestemt klasse Maks 4 hunder  3-5 km 

2-spann 14+ Maks 2 hunder  5-7 km 

 

Mellomdistanse 

KLASSE 1. dag Øvrige etapper DISTANSE 

8-12 spann 8-12 hunder Minimum 6 hunder 30-100 km 

6-spann 5-6 hunder Minimum 4 hunder 30-80 km 

4-6 spann junior 4-6 hunder Minimum 3 hunder 20-30 km 
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Langdistanse 

KLASSE 1. dag Ved målgang DISTANSE 

Åpen klasse 9-18 hunder Minimum 6 hunder < 1200 km 

Begrenset klasse 6-8 hunder Minimum 5 hunder < 600 km 

Junior klasse 5-6 hunder Minimum 4 hunder < 200 km 

Utenom NM kan det arrangeres løp med færre klasser eller klasser med andre distanser evt. 
«sit ski» eller annet antall hunder ihht. avtale med TD. 

7.2 LINER OG SELER 

7.2.1 Alle seler skal være polstret rundt halsen og på brystet. Selen skal være tilpasset hunden.  

7.2.2 Hundene skal være oppspent i enkel eller dobbel rekke. 

7.2.3 Alle hunder skal være festet til trekklinen med bakline og nakkeline. Det er ikke påbudt  med 
nakkeline for lederhundene. Men arrangør kan pålegge bruk av nakkeline. Det skal       isåfall 
opplyses i invitasjonen. 

7.2.4 Slepeliner skal ikke anvendes på en slik måte at det kan innebære mishandling av hundene 
eller hindre andre spann. 

7.2.5 Benyttes wire eller kjetting i hovedline eller nakkeline skal disse være polstret. 

7.2.6 Ved bruk av kortsele og bakline med maksimum 40 cm lengde, kan det kjøres uten 
nakkeline  dersom løpsarrangør åpner for dette. 

7.3 SLEDER 

7.3.1 Sleden skal være i stand til å bære utøveren, og minst en hund på forsvarlig måte  under 
sledetrekket og alt nødvendig påkrevet utstyr. 

7.3.2 Sleden skal være utstyrt med brems, frontbøyle, snøanker og sledetrekk. Sledetrekket skal 
ha  ventilering på minimum 600 cm2 

7.4 SIKKERHETSUTSTYR 

7.4.1 Norges Hundekjørerforbund anbefaler bruk av sikkerhetsutstyr som f.eks. hjelm. 
Arrangøren i      samråd med TD, fastsetter under hensyn til det enkelte løps- karakter og 
lengde, krav til obligatorisk sikkerhetsutstyr 

7.5 FORBUDT UTSTYR 

Utstyr som ikke er forenlig med god dyrevelferd skal aldri benyttes under trening eller 
konkurranser. Bruk av BGB krok eller lik type krok på bakliner eller nakkeliner er helt forbudt. 

7.6 KJØREREGLER 

7.6.1 Utøver og hundespann skal følge den av arrangøren fastsatte løype. Utøver og hundespann 
skal  gjennomføre løpet som en enhet. Utøveren kan stå eller sitte på sleden, sparke eller 
løpe. 

7.6.2 Hvis et spann forlater løypa, skal det vende tilbake til det sted det forlot løypa og fortsette 
løpet  derfra. 
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7.6.3 Enhver utøver som lar seg frakte med annet transportmiddel enn sin egen slede, skal 
diskvalifiseres, unntatt ved hjelp for å innhente sitt eget løse spann. 

7.6.4 To eller flere spann kan ikke bindes sammen, unntatt i forbindelse med hjelp i en 
nødsituasjon.        Enhver utøver som er involvert i en slik hendelse skal avgi rapport straks etter 
ankomst til sjekkpunkt eller etter målpassering. 

7.6.5 Ved enhver start, også start ut fra et sjekkpunkt, skal alle hunder være oppspent i spannet. 
Under løpet skal alle hunder enten være oppspent i spannet, eller fraktes i sleden. Hunder 
som er tatt ut av løpet er diskvalifisert fra videre deltakelse.  

7.7 LØSE SPANN ELLER HUNDER 

7.7.1 Er hund(er) eller spann kommet løs, skal utøveren straks foreta seg alt som er mulig, for å 
få tak i     hunden(e), og har ikke anledning til å fortsette løpet før så er gjort. 

7.7.2 En utøver plikter å benytte raskeste mulighet for innhenting av mistet spann. 

7.7.3 Et løst spann eller en løs hund kan fortsette i løpet uten forføyninger, såfremt spannet eller 
hunden har fulgt hele løypa, og ingen øvrige bestemmelser er overtrådt, og såfremt 
utøveren  kun har mottatt tillatt hjelp. 

7.7.4 Utenforståendes hjelp skal være begrenset til å holde et løst spann eller en løs hund, inntil 
utøveren kan overta spannet eller hunden. 

7.7.5 Enhver kan, og oppfordres til, å stoppe og holde en løs hund eller et løst spann. 

7.7.6 En utøver som forsettlig lar hund(er) løpe løs, enten underveis, eller ved stopp, skal 
diskvalifiseres. Ved tvilstilfelle skal utøveren ha bevisbyrden for at hundene ikke er sluppet 
løs  med forsett. 

7.7.7 Det er ikke tillatt å la ens hunder eller utstyr bli fraktet med andre spann eller kjøretøyer, 
unntatt som ledd i en av arrangørens organiserte transport fra kontrollpunkter, og som 
tilsvarende tilbud til alle kjørere. 

7.8 FØRSTERETT TIL SPORET 

7.8.1 Når to spann starter samtidig, eller i andre tilfeller hvor to spor løper sammen til ett, skal det 
spann som har sin forreste hund lengst fremme, ha rett til sporet. 

7.8.2 Når utøvere benytter samme spor i motsatt retning, har det spann som kjører i 
nedoverbakke  rett til sporet. Ved flatt terreng avgjør arrangøren på forhånd hvorvidt 
innkjørende eller utkjørende spann skal ha rett til sporet. 

7.8.3 En utøver som er diskvalifisert, eller som har trukket seg, skal i alle tilfelle vike spor for 
ethvert spann som fortsatt deltar i konkurransen. 

7.8.4 I målstrekningen (minimum en kilometer) har ingen spann spesielle fortrinnsrett til sporet. 

7.9 FORBIKJØRING 

7.9.1 En utøver kan kreve fritt spor når hans lederhund er kommet nærmere enn femten (15) 
meter  fra sleden til forankjørende spann. 

7.9.2 Spann som blir forbikjørt, skal kjøre til siden og sakke farten, eventuelt stoppe helt, og /eller 
fjerne seg fra sporet hvis nødvendig eller forlangt av den forbikjørende. 
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7.9.3 En utøver som er forbikjørt, kan ikke kreve fritt spor av det spann som kjørte forbi han før: 

• I åpen klasse og i spannklasse med mer enn ni (9) hunder: tidligst etter fire (4) 
minutter, eller  halvannen (1,5) kilometer, såfremt utøverne seg imellom ikke blir 
enig om noe annet. 

• I øvrige klasser; tidligst etter to (2) minutter, eller åtte hundre (800) meter. Såfremt 
utøverne seg imellom ikke blir enig om noe annet. 

7.9.4 En utøver som tar igjen ett eller flere spann som har stoppet, kan kjøre forbi samtlige. De 
utøverne som har stoppet, skal sørge for at det er tilstrekkelig fritt spor til forbikjøring, 
fortrinnsvis og om nødvendig fjerne seg og sitt spann helt fra løypa. 

7.9.5 Når spann kjører ifølge, skal det bakenforliggende spann opprettholde en avstand på minst 
en  spannlengde. 

7.9.6 Forbikjøringsreglene gjelder ikke i målstrekningen, og ved fellesstart. 

7.10 TILLATT HJELP UNDERVEIS 

7.10.1 Hjelp er tillatt ved start og på startstrekningen. 

7.10.2 Så snart et spann har passert startstrekningen, gjelder løpsreglementet. 

7.10.3 Alle spann og utøvere kan motta tilsvarende hjelp fra funksjonærer og innenfor grensene 
fastsatt av reglementet. 

7.10.4 Bare utøvere kan yte hjelp til andre utøvere i løypa, og innenfor de begrensninger fastsatt i 
nærværende reglement, eller med hjemmel i dette, se f.eks. punkt 7.7.5. 

7.10.5 Hjelp fra utenforstående er bare tillatt såfremt et spann blir så ukontrollerbart at det innebærer 
eller kan innebære en akutt fare for spannet selv, andre spann/hunder eller personer, og kan gi        grunnlag 
for diskvalifikasjon. 

7.11 FORBUDT HJELP UNDERVEIS 

7.11.1 Det er ikke tillatt å bytte hunder utøvere imellom, etter at en av dem eller begge har startet. 

7.11.2 Det er ikke tillatt å motta noen form for hjelp fra utenforstående uten innenfor de grenser 
som          er fastsatt av arrangør i samråd med TD, og som er tilgjengelig for alle deltakere. 

7.11.3 Mottak av forbudt hjelp medfører automatisk diskvalifikasjon. 

7.12 TILRETTELEGGING FOR UTØVERE MED FORSKJELLIGE HUNDETYPER 

En arrangør kan i tillegg til klassene nevnt i sprint-, mellom- og langdistansereglementet 
innby til  klasse(r) for bestemte hundetyper, raser mm. 

7.13 SPESIELT FOR SLEDE LANGDISTANSE 

7.13.1 Løp på 300-600 km skal ha en minimum hvil på åtte (8) timer som administreres av 
arrangør. 

7.13.17.13.2 Løp på over 600km km skal ha en minimum hvil på tolv  (12) timer som administreres av 
arrangør. 

7.13.2 Løp på over 1000 km skal ha en minimum obligatorisk sammenhengene hvil på fjorten (14) 
timer som administreres av  arrangør. 

Formatert: Normal



 

26 

Arrangør skal i tillegg legge inn annen nødvendig obligatisk hvile ut fra løpets lengde.  
 
NHF anbefaler:  

Løp på 200 km:  minst 4 timer hvile. 

Løp på inntil 450 km:  minst 9 timer hvilepott + 8 timer obligatorisk sammenhengende hvile 

Løp på inntil 600 km; minst 12 timer hvilepott  + 10 obligatorisk sammenhengende hvile 

Løp på inntil 1000 km: minst 20 timer hvilepott + 12 obligatorisk sammenhengende  

Løp på 1200 km: minst 24 timer hvilepott + 14 timer obligatorisk sammenhengende  

 
Obligatisk hvile kan tas ut utenom sjekkpunkt, hvis arrangøren legger til rette for dokumentasjon av 
dette.  
 
NHF anbefaler arrangører å legge deler av obligatorisk hvile tidlig i løpet.  
 

7.13.3 Obligatorisk utstyr 

Det er krav til obligatorisk utstyr som skal medbringes. Hva som er obligatorisk utstyr skal 
opplyses i løpsinnbydelsen eller av arrangør. Hvis arrangøren benytter GPS tracking eller 
elektroniske tidtakerbrikker, er dette å regne som obligatorisk utstyr. 

7.13.4 Kontroll underveis 

Kontroll av utstyr og hundespann kan gjennomføres på sjekkpunktene. 

7.13.5 Kontroll kan også utføres utenom sjekkpunktene, såfremt spannet allikevel har stoppet av 
andre årsaker. 

7.13.6 Kontroll kan utføres av alle autoriserte funksjonærer, inkludert, men ikke begrenset til, 
TD'en  og/eller løpets veterinærer. 

7.13.7 Et oppspent spann kan ikke kreves å stå tilgjengelig for kontroll i lengre tid enn seks (6) 
minutter. 

7.13.8 En kontroll skal ikke medføre unødvendig forsinkelse for et spann. 

7.13.9 Kontroll etter målpassering 

Det kan gjennomføres generell eller individuell kontroll etter målpassering. 

7.13.10 Såfremt generell kontroll skal gjennomføres, skal utøverne underrettes på forhånd, 
fortrinnsvis på kjørermøtet, men senest ved siste sjekkpunkt før mål, samt gis orientering 
om hvordan man skal forholde seg ved målpassering. 

7.13.11 Ved individuell kontroll skal utøveren underrettes umiddelbart etter målpassering, samt 
anvises sted for hvor kontrollen skal gjennomføres. 

7.13.12 Juniorklasse: Utøvere kjører på løpets første dag løp med maks 6 hunder og distanse 100 – 
200 km. Kjører under 18 år må ha skriftlig tillatelse fra foresatte for å starte. Det stilles 
større krav til arrangør om sikkerhet ved terreng, mobildekning, værforhold, krysninger av 
vei, start, tilgang på snøscooter etc. Løpene må derfor legges opp med større mulighet for 
hjelp på sjekkpunkt til å ta beslutningene med rettledning/hjelp fra enten handler eller 
arrangører  enn hva som er tillatt i seniorløp. 
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7.13.13 I LD løp kan det være sjekkpunkt underveis. På sjekkpunkt bestemmer arrangør om det skal 
være obligatorisk hvile, tidsutjevning, om man kan få supplert utstyr, i hvilken grad handler 
kan bistå osv.  

Sjekkpunktet bør utformes slik at hvert spann får tilstrekkelig plass til hvile. Videre bør det 
være en viss strekning fra hvileplass til startlinje ut fra sjekkpunkt, slik at utøverene får tid til 
å vurdere om hundene er egnet til videre deltakelse.  

Når man er på sjekkpunkt gjelder fortsatt reglementet, men man bryter ikke reglementets 
pkt. 5 før man  har passert startlinje ut fra sjekkpunkt.  

7.13.12  

7.14 SPESIELT FOR SLEDE MELLOMDISTANSE 

7.14.1 Ved løp på mer enn ett heat, kan arrangøren bestemme at en utøver, for å kvalifisere seg 
til påfølgende heat, må ha oppnådd en tid som ikke er dårligere enn gjennomsnittstiden til 
de tre beste i sammendraget i angjeldende klasse, multiplisert med en faktor som ikke må 
være mindre enn 1,25. Det skal opplyses i løpsinnbydelsen hvorvidt og under hvilke 
betingelser en slik  metode skal anvendes. 

7.14.2 Rotasjonspool: I mellomdistanse kan en disponere det antallet en selv ønsker, men ikke  mer 
enn maks antallet klassen angir. Innenfor rammene gitt §7.1. 

7.14.3 Spesielt for NM i mellomdistanse: Distansen skal arrangeres minimum over 2 heat/dager 
for at det skal være gyldig NM. 

7.15 SPESIELT FOR SLEDE SPRINT 

7.15.1 Løypa skal legges slik at den på alle måter prioriterer fart, og slik at spannene har mulighet 
til å  løpe i galopp hele løypa igjennom. 
 

8. KAPITTEL: SPESIELLE KJØREREGLER FOR DISIPLINEN NORDISK 

8.1 GENERELT 

I Nordisk stil konkurreres det i både snørekjøring og i pulk eller i en kombinasjon av 
snørekjøring og pulk. I snørekjøring er det bare en strikk mellom hund(er) og utøver, mens i 
pulk trekker hunden(e) også en pulk. 

8.2 LØPETS GJENNOMFØRING 

Hvert spann skal ha en utøver som skal følge spannet på ski, og spannet skal følge en 
merkete løype. Løperen skal ikke motta hjelp under veis, men hjelp til foring er tillatt. 
Utøveren har ikke lov til å passere lederhunden. Utøveren kan benytte et kjørebelte. Det 
skal  være åpen krok/hurtig utkobling/”snap hook” der kjørestrikken festes til beltet. Strikk 
skal være en del av det tauet som brukes mellom trekksele og løper. Det er ikke tillatt med 
metall  i den enden av strikken/tauet som er festet til kjørerbeltet. 

En utøver som blir tatt igjen skal bremse sin hund, slik at utøver bakfra lett kan passere. 
Utøver som har blitt passert av utøver bakfra, må avvente før man igjen kan passere den 
utøver som har kjørt forbi en selv. Dette gjelder ikke i målsonen/innkomstfeltet, men det er 
da krav at utøver følger bak sin hund på samme linje. 
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8.3 PULK 

8.3.1 Med pulk i nordisk stil menes en sledeform med kjøl eller ski som trekkes av hunden(e), og 
som forutsetter at utøveren går etter pulken på ski. 

8.3.2 I 1-spann og 2-spann benyttes pulk med totallengde på min. 110 cm. Ved 3 eller flere 
hunder skal lengden være min. 145 cm.  

Lengden måles som lengde, uten brems, målt parallelt med glideflaten. 

8.3.3 I 1-spann skal det benyttes stivt drag. Ved 2 eller flere hunder kan det benyttes liner, og 2 
hunder ved siden av hverandre. Ved bruk av liner, eller med 3 eller flere hunder ispent i 
drag  skal pulk være utstyrt med brems. 

8.4 LØP I STRENG KULDE 

I streng kulde skal juryen sammen med arrangør avgjøre om løpet skal arrangeres eller 
utsettes. Ved temperaturer under -15 grader celsius, tillates ikke under noen 
omstendigheter løp lenger enn 15 km. 

Ved temperaturer under -18 grader celsius, skal løpet avlyses. 

Temperaturen måles ved start og på løypas høyeste punkt, og gjennomsnittstemperaturen 
legges til grunn. 

8.5 VEKTSATSER 

8.5.1 Hver utøver er ansvarlig for at han/hun kjører med last i overensstemmelse med    
vektsatsene. Det skal benyttes vektdifferensiering.  

Her skal hunden(e)s vekt ganges med en faktor for å få den totale vekten som skal trekkes. 
Det er ingen avrunding av vektene.  

I vekten inngår pulk, sele, drag og trekkreimer. Løper som er plukket ut til kontrollveiing må 
møte umiddelbart etter målgang i henhold til anvisning fra kontrollør.  

8.5.2 Det benyttes følgende vektsatser i alle klasser unntatt tur- og snørekjøringsklassene: 

1-spann Hundens vekt x 0,7 

Flerspann (2 hunder) Hundenes vekt x 0,7 

Flerspann (3 hunder) Hundenes vekt x 0,6 

Flerspann (4 hunder) 

Flerspann (5 hunder) 

Hundenes vekt x 0,5 

Hundenes vekt x 0,5 

8.5.3 Vekt skal finnes ved start og mål. 

8.5.4 For lite vekt i pulken, eller at man ikke møter opp til vektkontroll medfører diskvalifikasjon. 
 

8.6 KJØREREGLEMENT FOR LØP MED FELLESSTART: DEFINISJONER 

8.6.1 Startlinje: Linje hvor startende spann skal befinne seg bak inntil startsignal er gitt. 

8.6.2 Hovedspor: Løypa for øvrig 

8.6.3 Startfelt: Område arrangert for fellesstart. Enden av feltet skal være tydelig merket. 
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8.6.4 Målstrekning: Målstrekningen er en nærmere definert strekning (150 m) frem til mållinjen. 

8.6.5 Mållinjen: Linje som markerer målpassering 

8.6.6 Innkomstfeltet: Innkomstfeltet ligger fra mållinjen og til en tydelig markert linje etter 
målpassering. (min 30 m) 

8.6.7 Vekslingsfeltet: Vekslingsfeltet ligger fra innkomstfeltets slutt til en linje som markerer 
vekslingsfeltets slutt. 

8.6.8 Bås/PIT: Særskilt merket felt hvor bytte fra pulk til snørekjøring skal skje i combined.  

START 

8.6.9 Det er forbudt å bruke skøytetak i startfeltet (gjelder 1.etappe i stafett). 

8.6.10 Plassering i startfeltet skal skje ved vanlig loddtrekning, og lagene plasseres i nummerorden 
fra venstre mot høyre. I individuelle konkurranser med fellesstart (f.eks. combined) kan 
rangering/seeding foretas. I NM og uttaksløp for mesterskap, skal det foretas seeding. 
Seeding foretas av angjeldene TK. 

8.6.11 Startsignal skal gis godt synlig foran første startlinje, ved bruk av flagg (min størrelse 50 x 50 
cm). Nedtelling til start skjer ved at et skilt med 1 minutt igjen til start vises. Ved 30 
sekunder      til start heves flagget rett opp. Ved 15 sekunder senkes flagget sakte til horisontal 
stilling. Startsignalet gis ved at flagg senkes raskt. Ved feil start (f.eks. tjuvstart) blir løperen 
tillagt en  tidsstraff på 15 sekunder. 

8.6.12 Det er lov å ha handler helt frem til starttidspunktet. Handler må stå helt stille til alle har 
passert. 

8.6.13 Hundene skal holdes i sele eller drag evt. brems til enden av startfeltet er nådd (i stafett 
gjelder det kun 1. etappe). I Combined skal hunden holdes i drag/sele i hele vekslingsfeltet 
(pitstop-området). Hvis dette ikke overholdes, skal en tidsstraff på 15 sekunder idømmes. 

8.7 STAFETT 

8.7.1 Hvert stafettlag skal bestå av 3 forskjellige utøvere. En utøver kan kun delta i en 
stafettetappe pr. dag. 

8.7.2 Starten skal foregå som fellesstart for spann på første etappe. 

8.7.3 Utøveren skal holde hund i drag eller sele i vekslingsfeltet før veksling. Avvik gir en tidsstraff 
på 15 sekunder. 

8.7.4 Veksling i stafett skal skje innenfor det oppmerkede vekslingsfeltet. Løper skal overlevere 
hund til handler i innkomstfeltet. Handler skal ha tak i hund før kjører slipper. 

8.7.5 Innkomne utøver skal forflytte seg uten hund i vekslingsfeltet og berøre startende løpers 
kropp med hånden. 

Den utøver som skal overta stafetten skal holde seg klar ved vekslingsfeltet, for raskt å stille 
opp når laget meldes. Utøverne skal bidra til at andre lag ikke hindres/sjeneres under 
veksling. Det er ikke krav til å holde i sele/drag etter veksling. 

8.8 COMBINED 

8.8.1 Bytte av (veksling av) utstyr i combined fra pulk til snørekjøring og gjensetting av utstyr skal 
skje innenfor den enkeltes bås. Hvis pulk blir satt igjen klart utenfor avmerket pit, skal det 
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gis 15 sekunders tidsstraff. Pulken skal stå igjen i båsen til konkurransen er avsluttet (pga evt 
kontrollveiing). Hvis dette ikke overholdes kan løper bli diskvalifisert. Utøverne skal bidra til 
at andre ikke hindres/sjeneres under bytte av utstyr. 

8.8.2 Det er ikke lov for utøverne i junior/senior til å motta hjelp i vekslingsområdet. 
Aldersbestemte utøvere kan få hjelp i vekslingsområdet. Det er kun utøvere, 
utpektefunksjonærer og TD’er som har  lov til å oppholde seg i vekslingsfeltet, samt 
handlere til aldersbestemte utøvere. 

8.9 MÅLPASSERING 

Utøver og hund skal benytte samme side av målstrekningen. 

8.10 KLASSEINNDELING NM 

NM skal arrangeres hvert år. Løpsprogrammet for NM del 1 skal ikke endres fra år til år, 
mens løpsprogrammet på lørdag for NM del 2 skal rullere hvert andre år, mellom a) 1-spann 
20 / 30 km og b) flerspann. Snørekjøring arrangeres hvert år på fredag og stafett arrangeres 
hvert år på søndagen. 

 

 

NM/DAG KLASSE ØVELSE ALDER DISTANSE 

DEL 1     

DAG 1 Kvinner senior Combined (1) 17 + 2 x 7,5 km 

Menn senior Combined (1) 17 + 2 x 7,5 km 

DAG 2 Kvinner junior 1-spann pulk 17-20 10 km 

Herrer junior 1-spann pulk 17-20 10 km 

Kvinner senior 1-spann pulk 19 + 10 km 

Herrer senior 1-spann pulk 19 + 15 km 

Kvinner veteran 1-spann pulk 50 + 10 km 

Herrer veteran 1-spann pulk 50 + 15 km 

DEL 2     

DAG 1 se * Kvinner senior Snørekjøring 1-spann 19 + Se * 

Menn senior Snørekjøring 1-spann 19 + Se * 

Kvinner junior Snørekjøring 1-spann 17-20 12-15 km 

Menn junior Snørekjøring 1-spann 17-20 12-15 km 

DAG 2 Gutter - GP mesterskapet 1-spann pulk 13-14 5 km 
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Piker - GP mesterskapet 1-spann pulk 13-14 5 km 

Gutter - GP mesterskapet 1-spann pulk 15-16 5 km 

Piker - GP mesterskapet 1-spann pulk 15-16 5 km 

Kvinner junior Flerspann pulk (2) 17-20 10 km 

Menn junior Flerspann pulk (2) 17-20 10 km 

Hvert 2. år Kvinner senior Flerspann pulk (3) 19 + 15 km 

Menn senior Flerspann pulk (3) 19 + 20 km 

Hvert 2. år Kvinner senior 1-spann pulk 19 + 20 km 

Menn senior 1-spann pulk 19 + 30 km 

DAG 3 Gutter/piker (klubb/krets) Stafett (5) (a,b,c) 13-16 3 x 5 km 

Senior (klubb) Stafett (5) (a,d) 17 + 3 x 5-10 km 

 

*Snørekjøring arrangeres hvert år primært som del av NM- Veka, alternativt som del av  NM del 2. 
Distansen tilpasses NM- Veka og løypenettet som blir tildelt fra teknisk arrangør, men skal ikke 
overstige 17 km. 
Snørekjøring NM junior arrangeres samtidig med et annet løp hvor kun snørekjøring  junior får 
mesterskapsstatus. 

Fordelingen av innholdet i NM del 1 og del 2, kan unntaksvis omfordeles av NHF sitt styre når 
spesielle situasjoner tilsier det. 

(1) Combined arrangeres som sammenhengende øvelse med ”pit stop”; pulk kjøres første del av 
løpet og snørekjøring i siste del av løpet. 

(2) Junior flerspann: 1-2 hunder 
(3) Senior flerspann: 1-5 hunder 
(4)   

a) Stafetten kjøres som 1 etappe med pulk og 2 etapper med snørekjøring 
b) Tillatt med en løper 17 eller 18 år på laget. 
c) I etappe med snørekjøring kan det benyttes en løper fra 11 år. 
d) Begge kjønn skal være representert på alle lag 

8.11 KLASSER GENERELT 

Utenom NM kan det arrangeres klasser med andre distanser eller type løp eller antall 
hunder  ihht. avtale med TD. 

 

 

9. KAPITTEL: SPESIELLE KJØREREGLER FOR DISIPLINEN BARMARK 

9.1 SNØRELØPING 

9.1.1 Snøreløping består av en hund og deltaker, løpende utelukkende på bena. 

9.1.2 Klassene er delt opp i kvinner (CW) og menn (CM). 



 

32 

9.1.3 I juniorklassen (CWJ/CMJ) kan gutt/pike 15-16 år konkurrere sammen med juniorer 17-20 
år. 

9.1.4 Gutt-pike klasser med utøvere som er yngre enn 9.1.3 ovenfor kan bare avholdes på 
nasjons-        eller klubbnivå. Nedre aldersgrense er 13 år. 

9.1.5 Veteranklasser (CWV/CMV) med utøvere som er 50 år og eldre kan avholdes. 

9.1.6 Hundene skal spennes inn i line med avfjæring som hele tiden skal være festet til utøveren 
med et hoftebelte som er minst 7 cm ved ryggraden. Beltet kan ha en krok for raskt og 
enkelt å slippe linen, men kroken må være fast festet i beltet. Det er ikke tillatt å ha 
metallkrok eller ring i den enden av linen som er festet til utøveren. Linen skal ikke være 
lengre enn 2,5 m når den ikke er utstrukket. 

9.1.7 Utøver kan ikke bruke sko som kan skade hundene. 

9.1.8 Utøver skal løpe bak sin hund. 

9.1.9 Utøver skal ikke pace hunden ved å løpe foran. 

9.1.10 Det er strengt forbudt å dra hunden eller tvinge den til å løpe framover på noen som helst 
måte.  

9.2 SYKKEL 1 HUND 

9.2.1 En sykkel 1 hund ekvipasje består av en syklende utøver og en hund. 

9.2.2 Klassen deles opp i menn (BM) og kvinner (BW). 

9.2.3 Juniorklasser (BMJ/BWJ) kan gutt/pike 15-16 år konkurrere sammen med juniorer 17-20 år. 

9.2.4 Gutt-pikeklasser der utøverne er yngre enn iflg. § 7.2.3 kan bare holdes på nasjons-  eller 
klubbnivå. Nedre aldersgrense 12 år 

9.2.5 Hunden skal festes til en elastisk line som hele tiden skal være festet til sykkelen eller 
deltakeren. Det er ikke tillat å ha metalldeler i utøverens ende av linen. Linen skal være så 
lang som nødvendig for sikkerheten til hunden og utøveren, men skal ikke være lengre enn 
2,5 m fra starten på sykkelen når den ikke er utstrukket. 

9.2.6 Sykkelen skal være utstyrt med brems på hvert hjul. 

9.2.7 Alle deltakere skal bruke hjelm. Bruk av briller og hansker er anbefalt. 

9.2.8 En utøver som blir tatt igjen skal bremse sin hund, slik at utøver bakfra lett kan passere. 
Utøver som har blitt passert av utøver bakfra, må avvente før man igjen kan passere den 
utøver som har kjørt forbi en selv. Dette gjelder ikke i målsonen/innkomstfeltet, men det er 
da krav at utøver følger bak sin hund på samme linje. 

9.3 SPARKESYKKEL 1 HUND 

9.3.1 En ”sparkesykkel 1 hund” (Roller 1-hund) ekvipasje består av en utøver med en tohjuling av 
mopedtype trukket av en hund. Sykkel uten pedaler, sykkel med pedalfunksjonen sperret 
eller trehjuling som oppfyller sikkerhetskravene nevnt i punkt 9.3.7 nedenfor. 

9.3.2 Klassen deles opp i menn (1RM) og kvinner (1RW). 

9.3.3 Juniorklasser (1RMJ/1RWJ) kan gutt/pike 15-16 år konkurrere sammen med juniorer 17-20 
år 
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9.3.4 Gutt- pike klasser der utøverne er yngre enn iflg. 9.3.3 kan bare holdes på nasjons- eller 
klubbnivå. Nedre aldersgrense 12 år 

9.3.5 Hunden skal festes til en elastisk line som hele tiden skal være festet til ”rolleren" eller 
utøveren. Det er ikke tillat å ha metalldeler i utøverens ende av linen. Linen skal være så 
lang           som nødvendig for sikkerheten til hunden og utøveren, men skal ikke være lengre enn 
2,5 m fra starten på ”rolleren” når den ikke er utstrukket. 

9.3.6 ”Rolleren” skal være utstyrt med en effektiv brems på alle hjul. 

9.3.7 Utøverne skal benytte hjelm. Bruk av briller og hansker er anbefalt 

9.3.8 Utøverne skal kjøre etter hunden. 

9.3.9 En utøver som blir tatt igjen skal bremse sin hund, slik at utøver bakfra lett kan passere. 
Utøver som har blitt passert av utøver bakfra, må avvente før man igjen kan passere den 
utøver som har kjørt forbi en selv. Dette gjelder ikke i målsonen/innkomstfeltet, men det er 
da krav at utøver følger bak sin hund på samme linje 

9.4 SPARKESYKKEL 2 HUNDER 

Samme som sparkesykkel 1 hund (1-dog roller) hvor 1 hund er erstattet med 2 hunder og 
klassene 1 RM, 1 RW, 1RMJ og 1 RWJ er erstattet med respektivt 2RM, 2RW, 2RMJ og 
2RWJ. Det arrangeres ikke Gutt- pikeklasser i Sparkesykkel 2 hunder. 

9.4.1 Alle hunder skal spennes inn i par. Nakkeline er påbudt 

 

9.5 VOGNKLASSER 

9.5.1 Klasser 

KLASSE 1. dag Øvrige etapper 

4-spann 3-4 hunder Minst 2 hunder 

8-spann 6-8 hunder Minst 4 hunder 

4-spann junior 3-4 hunder Minst 2 hunder 

 

9.5.2 Alle hunder skal spennes inn i par om antall hunder er partall. Ved oddetall på antall 
hunder   skal maks 1 hund løpe alene. 

9.5.3 Alle hunder skal festes til midtlinen med trekkliner og nakkeliner. Nakkeline på 
lederhundene er påbudt. 

9.5.4 Vognen i 4-spann klassen kan ha enten tre (3) eller fire (4) hjul. I åtte (8)-spann klassen skal 
den ha fire (4) hjul. Alle vogner skal være utstyrt med: 

• En effektiv brems på hvert hjul. 
• En sikkerhetsline med ”panikk-krok” for å kunne ankre fast vognen. 
• En effektiv parkeringsbrems som kan låses. 

9.5.5 Følgende vekt er anbefalt som minimumsvekt på vognen: 

• 4-spann klasse: 25 kg 
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• 8-spann klasse: 45 kg 

9.5.6 Følgende mål anbefales for vognen: 

• 4-spann klasse: Lengde minimum 100 cm, bredde minimum 80 cm. 
• 8-spann klasse: Lengde minimum 120 cm, bredde minimum 100 cm. 

 

9.5.7 Alle utøvere skal bruke hjelm. Bruk av briller og hansker er anbefalt. 

9.5.8 Utøverne skal kjøre vognen etter hundene. 

9.5.9 Utøverne skal ikke drive på hundene ved å løpe foran. 

9.5.10 Det er strengt forbudt å dra hunden eller tvinge den framover på noen måte. 

9.5.119.5.10 En utøver som blir tatt igjen skal bremse sitt spann, slik at utøver bakfra lett kan passere. 
Utøver som har blitt passert av utøver bakfra, må avvente før man igjen kan  passere utøver 
som har kjørt forbi en selv. 

Av sikkerhetsgrunner er transport av hund på vognen absolutt forbudt i alle klasser. 

9.6 STAFETT 

9.6.1 Det kan arrangeres stafett hvor etappene kun består av 1 disiplin, eller med blanding av 
ulike  disipliner. Kjørereglementet er som i tilsvarende individuelle klasser. 

9.6.2 Et stafettlag kan bestå av både kvinner og menn, og skal generelt bestå av 3 etapper. Hvis 
ikke annet er bestemt, skal utøverne på samme lag representere samme klubb eller land. 

9.6.3 Samme person eller hund kan ikke delta på flere etapper. 

9.6.4 Start av første etappe gjøres av starter med et tydelig flagg/vimpel som alle kan se. Flagget 
skal holdes oppe i 30 sekunder før start, og ved 15 sekunder senkes flagget sakte til 
horisontal stilling og ved start senkes flagget raskt. 

1 minutt før start, skal det gis et signal f.eks. ved hjelp av en plakat. 

9.6.5 Veksling foregår ved at man stiller seg opp i angitt vekslingsområde. Når foregående utøver 
(ikke hunden) passerer mållinjen, skal neste etappe starte. Dette fordrer at det er fysisk 
mulig å se mållinjen fra vekslingsområdet. Det skal være fysisk skille mellom målsone         og 
vekslingsområdet. Veksling skal overvåkes av en funksjonær fra arrangøren. Se eget 
vedlegg. 

9.6.6 Hvis et lag starter før startsignal er gitt, eller før foregående utøver har passert mållinjen, 
skal det ilegges 15 sekunders tidsstraff. Ved åpenbare brudd på startprosedyren, kan laget 
diskvalifiseres. 

9.6.7 Løypa må være bred nok til at passeringer kan gjennomføres. Startfeltet må være bredt nok 
til at min. 5 lag kan starte ved siden av hverandre, og startfeltet må minst være 150 meter 
fra    første startlinje. Hvis det må benyttes flere startlinjer, skal det være 10 m hvis første 
etappe er løping og 15 m ved øvrige disipliner mellom hver startlinje. Beregnet avstand 
mellom startsporene bør være 2 meter hvis første etappe er løping, og 3 meter ved øvrige 
disipliner. Oppløpet bør ha en bredde på minimum 4 meter de siste 150 meter førmållinjen. 

9.6.8 Det lag som når mållinjen først etter fullført angitte etapper, er vinner av stafetten. 

9.6.9 Tiden skal tas fra startsignalet til siste deltaker pr. lag når mållinjen. 
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Tiden bør også tas fra det øyeblikk hver individuell deltaker passerer mållinjen. 

9.7 TEMPERATUR 

9.7.1 På barmarksløp skal det være en gradestokk ved startområdet. Den skal være lett synlig, 
plassert i skyggen en (1) meter over bakken. 

9.7.2 Maksimum og minimum temperaturer skal være kjent under hele løpet. 

9.7.3 Ved disse minimum og maksimum temperaturer skal følgende beslutninger tas av 
løpsarrangør og TD: 

• Temperaturer inntil. 16°C: normal konkurranse. 
• Temperaturer over 16°C, og inntil 18°C: distanser skal ikke overskride min. 

distanser. 
• Ved temperatur over 18 grader, skal løpet utsettes eller avlyses. 

9.8 LØYPELENGDE 

ØVELSE MINIMUM MAKSIMUM 

Snøreløping 2,5 km - 

Snøreløping stafett 0,5 km 4 km 

Sykkel 1 hund 2,5 km 10 km 

Sparkesykkel 1 hund 2,5 km 7 km 

Sparkesykkel 2 hunder 2,5 km 7 km 

ØVELSE MINIMUM MAKSIMUM 

4-spann 5 km 7 km 

8-spann 5 km 12 km 

“Maksimum distanser” er anbefalinger. 

9.9 HUNDER 

En hund som har deltatt i en klasse i et barmarksløp kan ikke delta i en annen klasse samme 
dag, unntatt hvis den andre klassen er snøreløping (C) eller stafett og totaldistansen ikke 
overstiger 12 km. 

9.10 ARRANGEMENTSREGLER FOR NM BARMARK 

NM Barmark arrangeres over en helg med avsluttende konkurranse hver dag, med unntak 
av stafett som kan legges til en separat helg. 

KLASSE ALDER ØVELSE 

Stafett Senior 
kvinner/menn 

17+ Etappe 1: snøreløping 

Etappe 2: sparkesykkel 1 hund 

Etappe 3: snøresykkel 1 hund 



 

36 

 

DAG KLASSE ALDER ØVELSE 

 

 

 

 

 

DAG 1 

Piker 14-16 Snøresykkel 

Gutter 14-16 Snøresykkel 

Kvinner junior 17-20 Snøresykkel 

Gutter junior 17-20 Snøresykkel 

Kvinner senior 19+ Snøresykkel 

Herrer senior 19+ Snøresykkel 

Kvinner senior 19+ Sparkesykkel 1 hund 

Herrer senior 19+ Sparkesykkel 1 hund 

Kvinner/herrer junior 17-20 Sparkesykkel 1 hund 

Senior 19+ Vogn 4-spann 

Junior 17-20 Vogn 4-spann 

 

DAG KLASSE ALDER ØVELSE 

 

 

 

 

DAG 2 

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 

Junior 17-20 Sparkesykkel 2-spann 

Senior 19+ Sparkesykkel 2-spann 

Senior 19+ Vogn 8-spann 

Gutt/pike 14-16 Sparkesykkel 1 hund 

 


