Meritterende
løp

Velkommen til rekrutt- og moroløpet
med mulighet for trekkhundprøve

DØRSTOKKMILA
søndag 15. januar 2017 på Lillehammer
Norsk Siberian Husky Klubb, lokallag Oslo og Akershus, i samarbeid med Norsk Polarhund klubb
inviterer til Dørstokkmila på Birkebeineren skistadion (Sjøsetervegen 29, 2618 Lillehammer)
VELKOMMEN TIL ALLE RASER
Alle hunder, uansett raser og erfaring, er velkomne. Alle må ha med vaksinasjonskort, og hvis du vil gjennomføre trekkhundprøve, må du også ta med registreringspapirer på hver enkelt hund. Les mer om trekkhundprøvene
og regelverket: http://www.siberian-husky.net/aktiviteter/trekkhundprover-1
Senior-distanser (fra fylte 15 år)
8 km slede 2 og 4-spann, snørekjøring 1-2 hunder
12 km slede 6– og 8-spann
18 km slede 6- og 8-spann
Junior-distanse (fylte 12 år frem til fylte 16 år)
8 km snørekjøring 1-2 hunder, pulk 1-2 hunder og slede opp til 4-spann
5 km snørekjøring 1 hund
ÅRETS LØYPER
Det blir litt justering av løypene i forhold til 2016. Løypetraseen kjøres motsatt vei, og noen av «puklene» på vei
tilbake mot start/mål og krapp sving i bunn av bakke unngås. Dersom det kommer snø i dagene før løpet, blir
løyper trukket ut i yttersvinger, slik at det skal bli enklere å unngå å bli dradd inn i innersvingene.
LØPSREGLER OG STARTLISENS
NSHKs løpsregler gjelder på dette løpet, se http://www.siberian-husky.net/aktiviteter/lopskjoring. Vi anbefaler
alle å ha lisens fra Norges Hundekjørerforbund, og vil selge lisenser på stedet. For priser se: http://
www.sleddog.no/om-forbundet/lisenser/
PÅMELDING
Startkontigent: Senior slede, kr. 250,- Andre klasser Senior kr 150 junior kr. 100,Påmelding skal gjøres innen lørdag 14. januar kl 18:00 på e-post: johnny@atlant-entreprenor.no
Det vil være mulig å melde seg på helt frem til kl 10:00 løpsdagen, mot ekstragebyr kr. 150 uansett junior/senior
Pengene kan også forhåndsbetales til klubbens konto nr. 0530 23 47060 eller VIPPSES på stedet til nr. 91379931
Det må påregnes kr. 50,- for parkering, betalt direkte i automat på stedet.
KAFÉ
Det er etablert drift på stadions kafé, og denne vil være tilgjengelig for alle på vårt arrangement.
ÅPNINGSTIDER
Sekretariatet åpner kl. 09.00, og kjøremøte er kl. 10.30 (valgfritt). Første startende er kl. 12.00.
TA KONTAKT OM DU HAR SPØRSMÅL, ELLER VIL HJELPE TIL MED Å ARRANGERE LØPET
Johnny Blingsdalen, mobil 900 29 092 eller mail johnny@atlant-entreprenor.no (NSHK)

