Veiledning for påmelding og rapportering av
Trekkhundprøver.
Steg 1:Hent elektronisk spannopplysningsskjema som ligger på
NAMK’s hjemmeside. Når du åpner skjemaet kan det hende at
Excel gir en advarsel om innholdet. Dette er pga makroene som ligger i
skjemaet.Klikk ”Aktiver innhold” for å få det til å fungere skikkelig.
Fyll ut skjemaet og send det inn til den raseklubben som står som prøveansvarlig
(NP,NSHK eller NAMK).
Viktig å merke seg: Hvis du ikke sender inn skjemaet på forhånd blir resultatet
ikke registrert på DogWeb i ettertid.
Steg 2: Betal inn til klubben som står som prøveansvarlig ( NP, NSHK eller NAMK).
50.- kr til NP og NSHK
På NAMK’s prøver koster det 50 kr for Malalmutetest 1 (enspanntest),
100 kr for Malamutetest 2 ( 2 x 30 km),
150 kr for Malamutetest 3 og 4.
Husk at 50 kr ( for reg.av trekkhundprøven) kommer i tillegg til en eventuell
startkontigent i et terminfestet løp og skal betales inn til prøveansvarlig
polarhundklubb.
Kontonummer til NP : 1503 15 26741
Kontonummer til NSHK: 0530 23 47060
Kontonummer til NAMK: 1286 47 02528
Viktig: Steg 1 og steg 2 skal utføres senest en dag før løpet/testen starter.
Steg 3: Etter gjennomført terminfestet løp, send inn endelig elektronisk
spannopplysningsskjema til samme e-postadresse som du meldte inn prøven (den
raseklubben som er prøveansvarlig). Dette må gjøres innen 2 uker etter at løpet ble
arrangert. Send også med en resultatliste. Husk at du må fylle inn tid, antall
deltakere osv. Dersom det oppdaterte skjemaet ikke blir sendt inn innen fristen,
blir resultatet registrert som ”ikke fullført” på de hundene som står oppført i
det første innsendte spannopplysningsskjemaet.
På prøver arrangert av NAMK og NP beholder aktivitetskomiteen spannopplysnings
skjemaet og fyller inn resultatet.
NP: sofie-mo@online.no
NSHK : trekkhundprover@gmail.com
NAMK : trekkhundprover@namk.no
Du finner NKK’s terminliste over Trekkhundprøver for polare raser på www.nkk.no
Du finner regler for løp, tester og spannopplysningsskjema under AKTIVITET. Hvis
du har spørsmål; kontakt trekkhundprover@namk.no

