Velkommen til rekruttløpet

Dørstokkmila
Søndag 14. januar 2018 på Hamar Hundekjørerarena

Norsk Siberian Husky Klubb avdeling Oslo og Akershus i samarbeid med avdeling Hamar og Omland
inviterer til Dørstokkmila på Hamar Hundekjørerarena søndag 14. januar 2018. Dette er et løp for
nybegynnere så vel som for de mer erfarne som ønsker å delta på trekkhundprøver.

Velkommen til alle raser og klasser
Alle hunder uansett raser og erfaring er velkommen. Følgende klasser vil være på løpet:
- A (alle raser)
- RNB1(tidligere C: Siberian Husky)
- RNB2(tidligere B: Alaskan Malamute, Grønlandshund og Samojed)
Alle må ha med gyldig vaksinasjonskort og registreringspapirer. Husk å levere chipliste til
sekretariatet.
Dette løpet er kun meritterende for Siberian Husky. De som skal delta på trekkhundprøve må huske å
levere spannskjema i tide. Les mer om trekkhundprøver og regelverk her: http://www.siberianhusky.net/aktiviteter/trekkhundprover-1

Senior distanser (fra fylte 15 år)
8 km: slede 2-spann, snørekjøring 1-2 hunder (ikke meritterende klasser)
12 km: slede 4- 6- og åpen, nordisk stil 1-4 hunder
20 km: slede 6- 8- og 12-spann, nordisk stil 1-4 hunder

Junior distanser (fra fylte 12 år frem til fylte 16 år)
8 km: slede opp til 4-spann, snørekjøring 1-2 hunder (ikke meritterende klasser)

Løpsregler og startlisens
Norsk Siberian Husky Klubbs løpsregler gjelder på dette løpet, se http://www.siberian
husky.net/aktiviteter/ løpskjøring. Vi anbefaler alle å ha lisens fra Norges Hundekjørerforbund:
http://www.siberian husky.net/ aktiviteter/løpskjøring, og vil selge lisenser på stedet. For priser se:
www.sleddog.no/omforbundet/Sider/Lisenser.aspx

Påmelding
Startkontingent:
Senior slede: kr 250,–
Nordisk stil og snørekjøring senior: kr 150,–
Junior: kr 100,–

Påmelding skal gjøres innen lørdag 13. januar kl. 18:00 på hjemmesiden til NSHK: http://siberianhusky.net/pamelding/2018/dorstokkmila/ .

Påmelding til trekkhundprøve må sendes innen lørdag 13. desember. Les mer her:
http://www.siberian-husky.net/aktiviteter/trekkhundprover-1

Startkontingent kan forhåndsbetales til klubbens kontonr. 0530.23.47060 eller vippses til 53955. Det
vil være mulig å melde seg på frem til kl. 09:00 på løpsdagen, mot ekstragebyr på kr 250,– for senior
og kr 100, for junior.

Det må påberegnes kr. 50 for parkering til Hamar Trekkhundklubb. Pengene kan betales kontant eller
med vipps til 84375.

Åpningstider
Sekretariatet åpner kl. 09:00 og kjørermøte er kl. 10:00 (valgfritt). Første startende er kl. 11:00

Ved spørsmål kontakt
Saskia van Es, kasserer NSHK, tlf 91 37 99 31
Cecilie Husebø-Isaksen, leder ABU, tlf 97 55 96 64

Arrangementssponsor

