Innbydelse til
Hinnøy Hundekjørerfestival lørdag 16. mars 2013
Velkommen til Hundekjørerfestival i Folkeparken - Hjertet av Harstad
Arrangør Norsk Siberian Husky klubb avd. Nord Norge i samarbeid med
Norsk Alaskan Malamute klubb og Norsk Polarhund klubb.
Program
Fredag 15. mars
Lørdag 16. mars
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Løpsinformasjon
Klasse

Sekretariatet åpner på Thon hotellet i Harstad sentrum
Kjørermøte på Thon hotell, Harstad - obligatorisk
Sekretariatet åpner i startområdet i Folkeparken
Første start
Bankett med premieutdeling på Thon hotellet

Spann

Distanse

12 til 16 år

Snørekjøring 1 hund

10 km

Startkontigent
200,-

Senior (over 16 år)

Snørekjøring 1 hund

10-30 km

300,-

14-16 år

2-spann

10 km

200,-

14-16 år

Maks 4-spann

10 km

200,-

4S (over 16 år)

4-spann

10 km

500,-

6S (over 16 år)

6-spann

10 km

500,-

8S (over 16 år)

8-spann

10 km

500,-

4MDJ 14-16 år

4-spann

30 km

500,-

4MD

4-spann

30 km

500,-

6MD

6-spann

30-60 km

500,-

8MD

8-spann

30-60 km

500,-

Polarhund og malamute test
(trekkhundprøver)

1-spann

10-30 km

250,-

Felles for alle klassene

Dersom det kommer 3 eller flere startende blir disse klassene delt opp i
gruppe A, B og C Ved færre startende vil de påmeldte få tilbud om å
starte i en annen gruppe eller klasse.

Dette er kun er oversikt over klassene. Rekkefølgen vil bli satt opp senere. Det er
muligheter for klasser for registrerte polarhunder i alle distanser. Ved få påmeldte vil det
kunne bli gjort endringer slik at flest mulig starter i samme klasse.

Påmelding
Påmelding innen 10. mars 2013 til Gro Kari H Hansen pr e-post til g-k-hans@online.no
Påmeldingen skal inneholde:
 klasse det skal kjøres i
 kjørerens navn
 klubb
 nasjonalitet
 adresse
 alder
 lisens nr
Dersom du vil delta på banketten skal det også opplyses om dette.
Betaling sendes til kontonr 473016 70210, frist 10. mars 2013. Utenlandske deltakere
betaler startkontingenten kontant i norske kroner under kjørermøte på Thon Hotellet.
Viktig informasjon
 Vaksinasjonsattester med chipsnummer på alle hunder.
 For registrerte polarhunder som stiller i egen klasse må også registreringsbevis fra
kennelklubben medbringes.
 Ta med kvittering for betalt påmelding til løp og bankett
Bankett (ikke helt avklart ennå)
Bankett på Thon hotellet lørdag 16.mars
Pris pr person blir ca kr 250,-. Halv pris for barn under 13 år. Påmelding til banketten sendes
sammen med påmeldingen til g-k-hans@online.no
Følg med på facebooksiden til hundekjørerfestivalen for siste nytt.
Overnatting
Harstad camping,
tlf (+47) 770 73662
Thon Hotel,
tlf (+47) 770 00800
Rica Hotel,
tlf (+47) 770 03000
Tjeldsund brua kro og motell,
tlf (+47) 770 89300
Det er også god plass til telt/lavo, campingvogn og bobiler rett ved arenaen. Det er ikke
muligheter for strømtilkobling her.
Spørsmål
Vedr spørsmål om løpet eller andre relevante spørsmål, ta kontakt med Kari Eldby på mail
kari.eldby@online.no eller telefon 950 83 739,
spørsmål om Malamute testen ta kontakt med Kristin Tjosås Pedersen, tlf 917 22 606
spørsmål om Polarhundtesten ta kontakt med Line Margrete Sørum, tlf 478 38 674

NSHK avd Nord Norge, NAMK og Norsk Polarhundklubb
ønsker dere velkommen til en flott hundekjørerdag !

Følg med siste nytt på facebooksiden til Hinnøy Hundekjørerfestival !!

Harstad Hundekjørerfestival er sponset av:

