
 

            
 
 

Tromsø og omegn trekkhundklubb inviterer til Troms Quest 
2023 

Øverbygd 20-21. januar. 
Start 21.01 klokken 21:00, kjøremøte fra klokken 17:00 samme dag. 

 
Vi har klasser som passer for alle:  

- 180 km 12-spann 
- 180 km 8-spann 
- 130 km junior 
- 65 km turklasse (1-8 hunder)  
- 30 km RNB 1 4-spann 

 
Sekretariatet er åpent fra fredag 20.01 kl. 14:00. Her blir det innlevering av 
chiplister og fremvisning av pass. Det vil også være mulig å kjøpe engangslisens 
for de som ikke har sesonglisens.  
 
Vi har mye plass til overnatting innendørs, men dette må vi vite om i god tid, 
grunnet brannlister. Det er ikke tillatt å stalle opp hunder i sentrum, utenom på 
startområdet. Det er god plass for campingvogner og/eller telt med Råvatn 
Skytebane, som også er start/mål området.  
Påmeldingsfrist 10.01.2023 klokken 12:00. Påmelding gjøres på 
www.tromsquest.no 
 
Det er kafè på området fra fredag klokken 16.00 og gjennom løpshelgen.  
 
Vi vil ha veterinær tilgjengelig under løpet, men ved mer alvorlige tilfeller er 
telefonnummer til døgnåpen veterinærvakt: 77837358 
 
 
 
 



Kontaktinformasjon:  
TD: Vidar Løkeng. Tlf: 92055207 
Rennleder: Magnus Davidsen  
Tlf: 99471954 
 
 Påmeldingsansvarlig: Tore Figenschau. Tlf: 91869132 

 
 
 
 

 

Obligatorisk utstyr 

For 18-mila og junior er følgende utstyr obligatorisk: 

● Kompass og kart over området. 
● Funksjonell snøspade. 
● Liggeunderlag og vintersovepose (-20). 
● Opperativ vannkoker, dvs skal til enhver tid ha tilstrekkelig brennstoff til å 

kunne varme nok vann til det antall hunder en har i spannet. 
● Søppelsekk. 
● Ekstra bekledning, Langt undertøy, jakke, bukse sko. 
● Førstehjelpsutstyr. 
● Hodelykt og batterier. 
● 4 sokker per hund (i sleden eller på hundene). 
● Fyrstikker. 
● Lysstav eller signalpenn som kan brukes i nødssituasjon, slik at arrangøren 

kan se hvor du oppholder deg. Denne skal være i lomme på kroppen. 
● Nødproviant til kjører som holder for 24 timer. 
● Wire eller kjetting for hund som hviler på sjekkpunktet (f.eks wirenakkeline i 

kombinasjon med linesett med wire i). 
● Snack godkjennes som nødfôr til det antall hunder som er med i spannet. 

Kan brukes av underveis men skal være med i sleden fra start og ut fra 
obligatorisk hvile. Det er kjørers ansvar å ha tilstrekkelig med hundefor til 
hundene om man skulle få en uforutsett stopp på sporet. 

● Sledebag som er stor nok til å frakte hund i. 

For 6-mila er følgende utstyr obligatorisk: 

● Kompass og kart over området. 
● Funksjonell snøspade. 
● Liggeunderlag og vintersovepose (-20). 
● Førstehjelpsutstyr. 
● Hodelykt og batterier. 



● For til hundene. 


