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INNBYDELSE
til
NITTEDALSLØPET
13. - 14 Januar 2018
På
Nordåsen skistadio
Maura
Nittedal hundekjørerklubb har gleden av å invitere til Nittedalsløpet - nordisk stil og slede
sprint.
Løpene arrangeres i henholdt til NHFs reglement.
Lørdag 13.01.18 kl. 12.00
Herrer sen. 1-spann pulk
Damer sen. 1-spann pulk
Herrer jr. 1-spann pulk
Damer jr. 1-spann pulk
Herrer 50+ 1-spann pulk
Damer 50+ 1-spann pulk
Flerspann Damer 17+
Flerspann Herrer 17+
Rekrutt 11-12 år snørekjøring
Gutt 13-14 år 1-spann pulk
Pike 13-14 år 1-spann pulk
Gutt 15-16 år 1-spann pulk
Pike 15-16 år 1-spann pulk

12 km
12 km
12 km
12 km
12 km
12 km
12 km
12 km
5 km
5km
5km
5km
5km

Nybegynnere / Kom med den hunden du har – klasse (miljøklasse):
Hvis du er nybegynner, ikke er gammel nok til å være med i ordinære klasser og/eller har en
hund som ikke er «konkurransehund», arrangerer vi en klasse for deg som har lyst til å prøve.
Barn kan også ha med seg «ledsager».
Man kan her velge mellom å kjøre med eller uten pulk. Her er det tilstrekkelig at hunden er 12
måneder gammel.
Her er alle «Vinnere»!
5 km
Barneløp (påmelding på stedet). Det blir en runde rundt stadion med eller uten ledsager
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Søndag 14. 01.18
Kl. 10
Slede sprint sr. 4-spann
Sledesprint jr. 4-spann
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5 km
5 km

Kl. 11
Stafett 2 * 5 Km
Stafett med 2 etapper (1 etappe pr. utøver). Første etappe med pulk, andre etappe
snørekjøring.
Hunder som har blitt benyttet i slede, kan også benyttes i stafett.
Klasser:
G/P
11 -16 år
Kvinner/herrer
17+

Påmeldingsfrist : Søndag 8.01.2018
Etteranmelding godtas tom. Fredag 14.01.18 mot dobbel startkontingent.
Påmelding mailes til: nhklop@hotmail.com , og skal inneholde navn, klubb ( tilsluttet NIF)
og klasse.
I stafett kan man stille lag fra forskjellige klubber.
Betaling til klubbens kontonr.
2030 20 83402.
Det er krav om at alle hunder er ID-merket med chip og at ID-nummeret samt dato for
innsetting av chip er innskrevet i vaksinasjonspapirene.
Alle deltakere (med unntak av deltakere født i 2006 eller senere) må ha løst lisens til NHF.
Evt. kan engangslisens kjøpes på stedet. For mer info se http://www.sleddog.no/omforbundet/lisenser/
Kontaktperson påmeldinger: Helge Dervo
Rennleder :
Bent Aaseby

91 17 87 35 nhklop@hotmail.com
91 39 72 85 baa@ttpro.no

TD :

90 89 88 33 odd-erik@nordengen.as

Odd Erik Nordengen

Lagledermøte : 1 time før første start.
Startliste blir lagt ut på www.nittedalhk.no og på FB fredag

Startkontingent etter satser ihht NHF
Rekrutt, gutt/pike, junior
Kr. 225
Senior/veteran
Kr. 270
Miljøklasse
kr. 50
I stafett er det pr. løper, og 17+ regnes som senior.
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Det vil bli elektronisk tidtaking med brikker. Utøvere som ikke returnerer brikke eller
startnummer, må erstatte det med kr. 150,Det vil bli innkrevd en P-avgift på kr. 70, som også dekker bomavgift. Dvs. at man ikke skal
betale bomavgift ved passering av den.

Premieutdeling på stadion etter løpet.
Veibeskrivelse:
Man kjører opp til Nordåsen mellom Esso og skolen i Maura sentrum.
Avstand Oslo S
67 km
Avstand Hamar:
82 km

Nittedal Hundekjørerklubb ønsker velkommen til hyggelig hundekjørerhelg!

