Innbydelse til Drammen Grand Prix
lørdag 19. september 2015
barmarksprint på Drammen Travbane

Klasser og info om selve løpet:
Gutt/pike
Gutt/pike
BWJ
BMJ
BW
BM
1RJ
1R
2RJ
2R
4RJ
4R
6R
8R
RK
Miljøkl.
Triatlon

sykkel 1 hund G/P 12-13 år 1 hund 2 runder
sparkesykkel 1 hund G/P 12-13 år 1 hund 2 runder
sykkel 1 hund pike jr (14-16 år)
2 runder
sykkel 1 hund gutt jr (14-16 år)
2 runder
sykkel 1 hund kvinner
2 runder
sykkel 1 hund menn
2 runder
sparkesykkel 1 hund jr (14-16 år)
2 runder
sparkesykkel 1 hund, 2 runder
2 runder
sparkesykkel 2 hunder jr (14-16 år) 2 runder
sparkesykkel 2 hunder
2 runder
vogn 4-spann jr (14-16 år)
2 runder
vogn 4-spann, 2 runder
2 runder
vogn 6-spann
2 runder kval./3 runder finale
vogn 8-spann
2 runder kval./3 runder finale
4-hjuls vogn 2-3 hunder (10-14år) 1 runde
Vogn/sykkel/sparkesykkel**)
1 runde
Sykkel/sparkesykkel/løping ***)
3 runder

1600 m
1600m
1600 m
1600 m
1600 m
1600 m
1600 m
1600 m
1600 m
1600 m
1600 m
1600 m
1600/2400 m
1600/2400 m
800 m
800 m
2400m

*) RK, rekrutteringsklassen. Krav om maks 2-3 hunder, 4-hjuls vogn vekt minimum type Dyck
Lenno eller tilsvarende med gode bremser.
**) I miljøklassen kan alle barn, unge og voksne som ønsker å prøve seg på hundekjøring melde
seg på. Det er valgfritt antall hunder og type hunder, men av sikkerhetsmessige årsaker må vi
sette krav om minstestørrelse på 50 cm på høyde hund, den må kunne trekke/løpe foran i 800 m
og det er et tak på maks 4 hunder i vognklassen og 1 hund for sykkel/sparkesykkel.
***) Triatlon: Hver deltaker må ha en "handler" til å holde hunden mens deltakeren skifter
sykkel.
Distanse:
1600 m tilsvarer 2 runder på travbanen (8R og 6R finale 2400 m, 3 runder).
Det blir start og innkomst på samme side av banen (mot sekretariatet).
Tidsplan:
Parkeringsplass åpner kl. 0830.
Rennkontoret (sekretariatet) åpner kl 09:00.
Lagledermøte holdes kl. 10:00 (oppmøteplikt)
Første start kl. 11:00. Sykkelklassen først ut, så sparkesykkel og så vognklassen.
Gjennomføring løp:
Innledende runder først, 2-8 ekvipasjer i hvert heat. Miljøklassen starter i pausen mellom de
innledende heat og finalene. Triatlon starter etter spannfinalene.

I RK, rekrutteringsklassen er det ikke viktigst å vinne, men å delta. Maks 3 ekvipasjer i hvert heat
og det blir følge - ATV med i hvert heat som sikkerhet bak.
Premieutdeling på stedet til alle klasser skjer etter løpets slutt. Vanlig premiering.

Påmelding:
Drammen Trekkhundkubb, ved Arild Jørgensen, e-post: dgp@drammenthk.no
Klubbene bes om å melde på samlet for hver klubb (navn på deltakere og klasse).
Startkontingent/avgifter:
Gutt/pike/junior
Voksne
Miljøklasse
RK, rekrutteringsklasse
Parkeringsavgift

100 kr
200 kr
50 kr (påmelding på stedet til sekretariatet kl. 0900-1000)
Gratis.
50 kr ved inngang til området. Betales på stedet.

Startkontingent betales av hver enkelt deltaker/påmeldt til kontonummer: 22002305651
(Drammen Trekkhundklubb).
 For klassene Gutt/pike, junior og voksne er det er mulig både å etteranmelde seg og
betale startkontingenten til sekretariatet på stedet. Etteranmelding koster 50 kr i tillegg
til startkontingent.
 Husk å påføre navn på betaler, hvilken klubb du kjører for og hvilken klasse(r) du stiller i
på giro/nettbank, ellers blir det vanskelig å finne ut hvem som har betalt. For klubbene
som eventuelt betaler for flere deltakere må det påføres antall påmeldte.
 Deltakere som vil delta i flere klasser må betale 1 startkontingent pr klasse.
 Kvittering på betaling må i tillegg fremvises til sekretariatet.
 Ved klubbvis påmelding/betaling startkontingent må lagleder ta med kvittering for betalt
kontingent.
 Av hensyn til sekretariatets arbeid anmodes det om at flest mulig melder seg på og
betaler startkontingent via giro/nettbank innen påmeldingsfristen.
Påmeldingsfrist: fredag 11. september 2015.
For RK, rekrutteringsklassen kan påmelding foregå helt frem til starttidspunktet.

Andre opplysninger:
 Vann i slanger på stedet.
 WC på stedet. Tips: Ta med litt toalettpapir, såpe til håndvask og evt. håndkle som
ekstrautstyr da det kan gå tomt på toalettene i løpet av dagen.
 Ingen dusj og garderobe.
 Det blir kafé med salg av kaffe, te, mineralvann, pølser, og vafler

Adkomst:
Fra Oslo: E18 til Drammen. Ta av fra E18 ved skilting Drammen N. Ta første avkjøring til høyre i
rundkjøring som fører ned i tunnel (Fv283). Følg Fv283 til dere ser Drammen Travbane på
venstre side. Ta til venstre i første lyskryss. Kjør Traverveien ned mot elva og ta til venstre inn på
Buskerudveien. Ta første avkjøring til venstre ca 200 meter etter krysset. Dere er fremme.
Fra Kongsberg: Ta av fra E134 over på Fv283 ved Mjøndalen (bru over elva) følg Fv283 til 60 km/t
fartsgrenseskilt. Ta første lyskryss til høyre inn på Traverveien. Kjør Traverveien ned mot elva og
ta til venstre inn på Buskerudveien. Ta første avkjøring til venstre ca 200 meter etter krysset.
Fra Hønefoss: Følg Fv283 mot Drammen fra rundkjøring ved Mjøndalsbrua. Deretter samme
veibeskrivelse som fra Kongsberg.
NB! Eventuell oppdatering av innbydelsen og info som gjelder løpet, blir lagt ut fortløpende på
Drammen Trekkhund Klubbs hjemmeside, så følg med på:
www.drammenthk.no
Spørsmål kan rettes til Arild Jørgensen, tlf. 957 52 908.
E-post sekretariat: dgp@drammenthk.no

Drammen Trekkhund Klubb ønsker alle hundevenner hjertelig velkommen til en
morsom oppvisning av sportens mange grener.

