
Løpsreglement for NSHK    

Gjeldende fra sesongen 2019/2020 
 

1) KJØRERE 
Juniorklasse slede: 

Gutt/Pike 12-14 Maks 2 hunder 5-10 km Hjelm er påbudt Må ha løst 
person- og 
ulykkesforsikring 

Gutt/Pike 15-17 Maks 4 hunder Begrenset 
oppad til 35 
km 

 Må ha løst 
person- og 
ulykkesforsikring 

 
Merk: NSHK har egne regler for juniorklasser på slede som gjelder deltakere på våre arrangementer. 
Disse kan være avvikende fra Norges Hundekjørerforbund sine regler. 
 
Alder 17+ på slede skal stille i seniorklassene. Deltakere som har fylt 15 år senest første løpsdag kan 
søke om dispensasjon om å stille i seniorklassene. 
 
Aldersregler Nordisk og Barmark følger Norges Hundekjørerforbunds regler: 

Klasse Nordisk Barmark 

Rekrutt 11-12 år Ikke rekrutt på barmark 

Gutt/Pike 1 13-14 år 13-14 år (maks 1 hund) 

Gutt/Pike 2 15-16 år  15-16 år (maks 1 hund) 

Junior 17-20 17-20 (maks 4 hunder vogn / 2 
hunder sparkesykkel) 

*Alle klasser fra rekrutt til og med junior må ha løst person- og ulykkesforsikring 
 
NSHK forbeholder seg retten til å avlyse klasser med for få påmeldte. Dette skal opplyses om til den 
gjeldende klasses påmeldte og senest på løpets kjøremøte. Påmeldte skal få anledning til å stille i 
andre relevante klasser, selv om frist for påmelding har gått ut. Påmeldingsavgift skal tilbakebetales 
til påmeldte dersom påmeldte ikke ønsker å endre klasse. 
 

2) HUNDER 
For klasser under 18 km på snø skal hunden(e) være fylt 12 mnd. første løpsdag. 
For løpeklasser på barmark skal hunden(e) være fylt 12 mnd. første løpsdag. 
For alle øvrige distanser og klasser skal hundene være fylt 18 mnd. første løpsdag. 
Det gis ingen dispensasjon fra aldersbestemmelsene på hund. 
 
Det er ikke tillatt å bytte eller sette inn nye hunder i løp over flere heat, med unntak av løp med 
såkalt poolordning. Alle hunder skal være vaksinert mot valpesyke, parvovirus og smittsom 
leverbetennelse. Vaksinasjonsattest må fremlegges på forespørsel, og skal ikke være eldre enn 36 
mnd. Vaksinasjon må være utført senest 2 uker før løpsdag. Deltakere fra andre land må ha vaksiner i 
henhold til Mattilsynets regler, samt følge de til enhver tid gjeldende tiltak bestemt av Mattilsynet. 
 

3) UTSTYR 
Utstyr Slede 
I sledeklassene skal alle hundene være festet til trekkliner med bakline og nakkeline. Det er ikke 
påkrevd med nakkeline for lederhunden(e). sleden skal være utstyrt med brems, scootermatte, 
frontbøyle, snøanker og sledetrekk/hundepose. Sleden skal ha plass til, og være i stand til å bære 
minst en hund på forsvarlig måte. Sikringstau skal ikke henge etter sleden, men samles opp og legges 
i slede slik at ikke andre spanns hunder risikerer å tråkke eller skade seg på grunn av sikringstauet. 



 
Utstyr Barmark  
Snøreløping: Hunden(e) skal spennes inn i line med eller uten avfjæring. Lina skal hele tiden være 
festet til utøveren. Det er ikke tillatt med metallkrok eller metallring i den enden av lina som er festet 
til utøveren. 
Sykkel/sparkesykkel: Hunden(e) skal spennes inn i en elastisk line som hele tiden skal være festet til 
sykkel/sparkesykkel. Det er ikke tillatt med metalldeler i utøverens ende av lina. Hjelm er påbudt! 
Vogn: Alle hunder skal være festet til trekkliner med bakline og nakkeline. Det er ikke påkrevd med 
nakkeline for lederhunden(e). 
Utøver skal løpe/sykle/sparkesykle bak sin hund. Utøver skal ikke pace hunden ved å løpe foran 
hunden. Det er strengt forbudt å dra hunden eller tvinge den til å løpe framover på noen som helst 
måte 
 
Utstyr Nordisk/Snørekjøring 
Snørekjøring: Hunden(e) skal være festet i en elastisk line. Det er ikke tillatt med metalldeler i den 
enden som er festet til utøver. Utøver skal gå på ski bak hunden. 
Nordisk: Gjelder kjøring med pulk. Pulken skal alltid festes mellom hunder og kjører. Det vil si at 
kjører skal være bak hund og pulk. Det er egne regler for vekt i pulk jamfør Norges 
Hundekjørerforbund sine regler. I vekten inngår pulk, sele, drag og trekkreimer. Ved bruk av liner, 
eller med 3 hunder eller flere spent inn i drag skal pulk være utstyrt med brems.  
Nordisk/Snørekjøring: Utøver skal ikke pace hunden ved å løpe foran hunden. Det er strengt forbudt 
å dra hunden eller tvinge den til å løpe framover på noen som helst måte 
 
NB: Ekstra utstyr – for løp hvor hele eller deler av traseen går over tregrensa 
Her kreves følgende: 

 Spade 

 Øks eller stor kniv 

 Biuvakkpose - Minimumskrav: isolert vindsekk (f.eks. Fjellduken Thermo) eller sovepose med 
vindtett trekk 

 Mat til hund og kjører for minimum ett døgn. Minimumskrav: ½ kg for pr hund. Dette foret 
skal pakkes separat, forsegles, og bringes til mål uåpnet såfremt kjører ikke har brutt løpet 

 Kart og kompass - kart deles ut av arrangøren 

 Førstehjelpsutstyr – minimumskrav: skal kunne stoppe kraftige blødninger på kjører eller 
hunder  

 Hodelykt og ekstra batteri 

 Det kan ved spesielle værforhold også pålegges å ta med ekstra bekledning 
 

4) STARTPROSEDYRE 
Dersom fellesstart ikke benyttes, skal spannene starte klassevis. Startrekkefølgen i hver klasse 
bestemmes av arrangør. I de større klassene (8, 10 og åpen), skal spannene starte med minst to 
minutters intervaller. I øvrige klasser med minst ett minutts intervall. Ved løp over flere heat, skal 
sammenlagt tid for de foregående heat bestemme startrekkefølgen, slik at det spann/ekvipasje med 
best tid starter først. Har to spann lik tid skal de starte i rekkefølge omvendt av foregående heat. 
 
Forreste punkt: 
Slede - frontbøylen er spannets startpunkt 
Nordisk stil - pulkens front er ekvipasjens startpunkt 
Snørekjøring – fremste skitupp er ekvipasjens startpunkt 
Vogn/sparkesykkel/sykkel – fremste hjul er spannets startpunkt 
Snøreløping – fremste fot på utøver er ekvipasjens startpunkt 
 



Følgende regler gjelder for forsinkede spann/ekvipasjer: 

 Et spann som kommer for sent til start, og som ikke har startet innen tretti (30) sekunder 
etter opprinnelig starttid, skal betraktes som et forsinket spann. Et forsinket spann skal ikke 
tillates å starte før etter siste spann i angjeldende klasse. 

 Hvis mer enn et spann/ekvipasje blir forsinket, skal de starte i opprinnelig startrekkefølge, og 
med fastsatte intervaller. 

 Et forsinket spann/ekvipasje som kommer for sent til, og som ikke har startet senest ett 81) 
minutt etter ny starttid skal diskvalifiseres. 

 Et spann/ekvipasje som ikke har passert som ikke har passert startstrekningen innen tretti 
(30) sekunder før neste spann skal starte, skal fjerne seg fra løypa inntil neste startende har 
passert. 

 Løpsledelse kan i samråd med sportskomiteen fastsette andre frister. Avendt tid for hvert 
spann/ekvipasje skal beregnes ut fra opprinnelig starttid. 
 

5) KJØREREGLER 
Alle deltakere skal følge merket løype. Hvis et spann forlater løypa, skal det vende tilbake til det sted 
det forlot løypa, og fortsette derfra. Enhver kjører er ansvarlig for sine hunder, eventuelle hjelperes 
og egne handlemåter og oppførsel. Løpsledelse har rett til å diskvalifisere spann/ekvipasjer hvor 
enten utøver eller utøvers hund(er) oppfører seg på en slik måte at det kan være til hinder/skade for 
andre personer eller hunder, eller skade sportens omdømme. Sunn fornuft og god sportsånd skal 
utvises av alle som deltar og har befatning med løpet. Enhver kjører plikter å hjelpe andre deltagere 
ved skade på hund eller person, eller for å forhindre sådan. 
 
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. 
 
Tillatt hjelp: 

 Hjelp fra funksjonærer og handlere er tillatt ved start og på startstrekningen (maks 100 
meter) 

 Bare kjørere kan yte hjelp til andre kjørere i løypa, og innenfor de begrensninger fastsatt i 
dette reglement eller med hjemmel i dette 

 Hjelp fra utenforstående er bare tillatt såfremt et spann er så ukontrollert at det innebærer 
eller kan innebære en fare for spannet selv, andre spann/hunder eller personer, og som kan 
gi grunnlag for diskvalifikasjon eller rettslige følger 

 Hjelp fra utenforstående skal begrenses til å holde løse hunder eller spann inntil kjøreren kan 
overta hundene eller spannet. Kjøreren kan ikke fortsette løpet inntil hundene eller spannet 
er under kontroll. 

 
Førsterett til sporet: 

 En kjører kan kreve fritt spor når kjørerens lederhund er kommet nærmere enn femten (15) 
meter fra sleder til forankjørende spann. Spann som blir forbikjørt, skal kjøre til side, sakke 
farten, eventuelt stoppe helt, eller fjerne seg fra sporet hvis nødvendig, eller på forlangende 
av den forbikjørende. 

 En kjører som blir forbikjørt, kan ikke kreve fritt spor ab det spann som kjørte forbi før; I åpen 
klasse, 10-spann tidligst etter 4 min, eller etter 1,5 km. I øvrige klasser etter 2 min, eller 800 
m. Såfremt det forbikjørende spann får problemer pga. forbikjøringen kan kjøreren kreve at 
den forbikjørte skal vente i minst ett (1) minutt før den forbikjørte kan kjøre videre. 

 En kjører som tar igjen en eller flere kjørere som har stoppet, kan kjøre forbi samtlige. De 
kjørere som har stoppet skal sørge for tilstrekkelig fritt spor for forbikjøringen. Når spann 
kjører ifølge skal det bakenforliggende spann opprettholde en avstand på minst en 
spannlengde. 



 I målstrekningen, siste 1 km, har ingen spann spesielt fortrinnsrett til sporet, heller ingen 
forbikjøringsregler gjelder i målstrekningen. 

 
Målgang regnes når fremste hund i spannet/ekvipasjen passerer mållinjen. 
 

6) BEHANDLING AV HUNDER 
Enhver mishandling eller dårlig behandling av hundene, iberegnet uakseptabel og unødvendig 
avstraffelse samt unødig høy skriking og roping til hundene er forbudt. Slik oppførsel vil automatisk 
medføre diskvalifikasjon av kjører/ekvipasje. Dersom kjører får flere anmerkninger på dette punkt i 
løpsreglementet kan kjører bli utestengt fra løp arrangert av NSHK. 
 

7) ANNET 
Overtredelse av bestemmelsene punkt 1) til punkt 6) medfører automatisk diskvalifikasjon. Hvis en 
kjører får eller har fått anmerkninger på ett eller flere brudd på punkter i løpsreglementet, kan en bli 
utestengt fra løp arrangert av NSHK. Dersom det oppstår uklarheter rundt dette regelverket, 
henvises det til løpsreglementet for Norges Hundekjørerforbund. Lisens fra Norges 
Hundekjørerforbund dekker ikke løp i regi av NSHK. Det anbefales derfor at alle løser individuell 
person- og ulykkesforsikring. NSHK fraskriver seg alt ansvar for skade på person, hunder eller utstyr 
ved deltakelse på løp/arrangementer i regi av klubben og dens lokallag. NSHK forplikter seg til å legge 
til rette for trygge og rettferdige løp/arrangementer, men kan ikke påta seg ansvar for forhold som 
påvirkes av vær, temperatur, føre, uforutsette hendelser, påtale fra myndigheter, eller at 
deltakere/hunder/utstyr ikke innehar de ferdigheter eller forutsetninger for å delta på løp, eller avvik 
fra krav i dette kjørereglement som ikke er avdekket før løpsstart. 


