
Reglement for løp arrangert av NAMK. 
 

 
Aldersgrenser: 
 For kjører:Min. 14 år i løp inntil 60 km   
                              Min. 18 år i løp over 60 km 
  For hund : Hund må være fylt  min. 18 mnd for å delta i løp.  
         Kjører er til enhver tid selv ansvarlig for å stille til start med frisk og godt 
                               nok trent hund.  
 
Løp : 
 I nordisk stil kjøres det med vekt eller obligatorisk utstyr. 
 I sledestil kjøres det med vekt eller obligatorisk utstyr. Se ellers regler for de 
            ulike løpene. 
 
Utstyr : 
 Slede / pulk : For 1- og 2-spann : min. lengde 110 cm. Påbudt brems i 2-spann. 
 Øvrige spannklasser : min. 145 cm. Påbudt brems og snøanker / parkeringsbrems. 
 Sleden / pulken skal ha trekk eller sekk som gjør det mulig å ta med seg skadet hund. 
 benyttes : Hunden(e) skal enten være innspent i drag eller liner. Hvis liner  
            skal hundene (minus enslig leder) være innspent i både rumpeline og nakkeline. 
 
Obligatorisk utstyr : 
 Kart / magnetkompass    
 Vintersovepose for ekstrem vinterbruk ( min.- 30 grader C) 
 Vindtette ytterklær, enten på kroppen eller i slede / pulk. Disse skal være egnet for  
            ekstreme værforhold om vinteren 
 Ekstra sett (pakket  vanntett) med underklær, sokker, votter og lue. Disse skal være 
            egnet for ekstreme værforhold om vinteren  
 Snøbriller 
            Vintertelt eller foret vindsekk 
 Liggeunderlag 
 Kokeutstyr beregnet for vinter. Gass ikke tillatt. Brennstoff (min.0,5 liter). Fyrstikker 
 Nok mat til hunder og fører underveis 
 Nødrasjon. Hundemat 0,5 kg pr hund, skal medbringes til mål 
 Førstehjelpsutstyr til hund(er) og fører 
 Reservesele, halsbånd og lineseksjon / event. reperasjonsutstyr 
 1 kjetting / wire ( min 1 m ) pr 4de hund 
 Snøspade 
            Stor kniv eller liten øks 
 Forkopper 
 Hodelykt med reservepære og batteri 
 
 
Løpsklasser : 
 Nordisk : 1, 2 og flerspann (3-5 hunder) 
 Slede : 4, 6, 8 og 12-spann 
 
 
Kjøreteknisk : 

a) Kjører er selv ansvarlig for å stille til oppgitt starttidspunkt. For sen ankomst  
            medfører at spannet blir holdt igjen til siste spann i klassen har startet. Tiden  
            beregnes fra oppgitt starttidspunkt. 
b) Spann som innhentes skal vike ved første varsel og om nødvendig stoppe, i  



            hvertfall på forlangende. Det forbikjørte spannet skal deretter  holde min. en  
            spannlengdes avstand. 
c) Det er ikke tillatt å gå foran lederhunden. 
d) Det er kun lov å sette igjen hunder på faste sjekkpunkt. 
e) Protester skal innleveres skriftlig senest 30 min. etter at siste kjører i klassen 

har passert mål. 
f) Det er forbudt å innta prestasjonsfremmende stoffer. Det gjelder både hund og 

fører. (Se NIF’s dopingliste og IFSS’s ”list of forbidden substances and 
methods for dogs”). 

g) Obligatorisk utstyr skal trekkes av hunden(e). 
 
Jury : 
 Settes sammen av høyest rangerte tilstedeværende representant fra styret og 

aktivitetskomiteen, samt deltager med start nr. 10. Ved færre startende eller om nr 10 
er forhindret, overtar nr 9 osv. 

 
Premiering : 
 Minimum beste tredjedel i hver klasse.  
 
 

 
 
NAMK’s klubbmesterskap 
 
Vektklasser for nordisk kjørestil: 
 
1 spann  30 kg hann / 25 kg tispe 
2 spann  45 kg, minus 5 kg pr. tispe 
Flerspann  3 hunder: 60 kg 
                                   4 hunder: 75 kg 
                                   5 hunder: 90 kg 
                                   Minus 5 kg pr tispe. 
 
Sledeklassene kjører uten vekt eller obligatorisk utstyr. 
 
For å kåre en klubbmester må det være med minst 3 spann i klassen. 
 
 
 
 
Deltester opp mot N TCH følger sine egne regler. 
 


