Innbydelse til Drammen Grand Prix barmarksprint.
Drammen Travbane, søndag 24. september 2017

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

sykkel 1 hund G/P 12‐13 år
sparkesykkel 1 hund G/P 12‐13 år
sykkel 1 hund pike jr 14‐16 år
sykkel 1 hund gutt jr 14‐16 år
sykkel 1 hund kvinner
sykkel 1 hund menn
sparkesykkel 1 hund jr 14‐16 år
sparkesykkel 1 hund, 2 runder
sparkesykkel 2 hunder jr 14‐16 år
sparkesykkel 2 hunder
vogn 4‐spann jr 14‐16 år
vogn 4‐spann, 2 runder
vogn 6‐spann
vogn 8‐spann
4‐hjuls vogn, 2‐3 hunder, G/P 10‐14 år
Funksjonshemmede, 4‐hjuls vogn
Vogn/sykkel/sparkesykkel

2 runder
2 runder
2 runder
2 runder
2 runder
2 runder
2 runder
2 runder
2 runder
2 runder
2 runder
2 runder
2 runder kval./3 runder finale
2 runder kval./3 runder finale
1 runde
1 runde
1 runde

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
800 m

For Drammen Grand Prix gjelder NHF’s løpsreglement (barmark). TD er Odd Erik Nordengen
Spesielle løpstilpassede regler for klassene:
 I RK, rekrutteringsklassen kan maks 4 hunder benyttes foran vogn. Vogn skal ha gode og
låsbare bremser.
 I spesialklassen skal vogn ha passasjerplass for ledsager og låsbare bremser. Inntil 8
hunder kan benyttes med erfaren ledsager. Tyngde på vogn må være tilpasset antall
hunder.
 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. Maks 4 hunder i vognklassen
og 1 hund for sykkel/sparkesykkel. Vogner skal ha låsbare bremser.
Start og målgang:
Det blir start og innkomst på samme side av banen (mot sekretariatet). Se vedlagt kart.
Tidsplan:
 Parkeringsplass åpner kl. 08:30.
 Rennkontoret (sekretariatet) åpner kl 09:00.
 Lagleder‐/deltaker‐/kjørermøte holdes kl. 10:00 ved sekretariatet(oppmøteplikt)
 Første start tidligst kl. 11:00.
Gjennomføring av løpet:
 Sykkelklassen først ut, så sparkesykkel og så vognklassen.
 Innledende kvalifiseringsheat først, 2‐8 ekvipasjer i hvert heat.

 Spesialklassen og miljøklassen starter i pausen mellom de innledende heatene og
finalene.
 I RK, rekrutteringsklassen er det ikke viktigst å vinne, men å delta. Maks 3 ekvipasjer i
hvert heat
 Det vil være ATV i beredskap for rask hjelp. I miljø‐ og spesialklassen følger ATV med
hjelpepersonell bak ekvipasjene.
 Premieutdeling på stedet til alle klasser skjer etter løpets slutt.

Påmelding og startkontingent.
Påmelding til Drammen Trekkhundkubb, e‐post: dgp@drammenthk.no
Klubbene bes om å melde på samlet for hver klubb hvis mulig (navn på deltakere og klasse).
Startkontingent/avgifter:
Gutt/pike/junior
Voksne
Spesialklasse
Miljøklasse
RK, rekrutteringsklasse
Parkeringsavgift

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

Kontonummer for innbetaling av startkontingent: 22002305651 (Drammen Trekkhundklubb).
Ved betaling via VIPS: kode er: #22285, Drammen Trekkhundklubb.
Påmeldingsfrist er fredag 22. september 2017.
Viktig info om påmelding:
 For klassene gutt/pike, junior og voksne er det en begrenset mulighet (avhengig av
kapasitet i sekretariatet) til å etteranmelde seg eller bytte klasser. Siste frist for
etteranmeldelse og bytte av klasser er kl 10:00. Etteranmelding koster 50 kr i tillegg til
startkontingent. Det vil ikke bli åpnet for endringer etter kl 10:00.
 Dersom påmeldte ikke har betalt startkontingent til DTK’s konto på forhånd, må den
betales til sekretariatet på stedet før kl 10:00 (ved henting av startnummer). Påmeldte
som ikke ha betalt innen denne fristen, strykes fra startlisten.
 Ved betaling av startkontingent via bank må man huske å påføre navn på deltaker det
betales for, ellers blir det vanskelig å finne ut hvem som har betalt. For klubbene som
eventuelt betaler for flere deltakere må det påføres antall påmeldte og sende e‐post til
dgp@drammenthk.no med navn på deltakere og klasse de skal starte i. Navn på disse
deltakerne oppgis også i sekretariatet ved henting av startnummer klubbvis (bekreftelse
på oppmøte).
 Deltakere som vil delta i flere klasser må betale 1 startkontingent pr klasse.
 Kvittering på betaling (enkeltdeltaker/klubbvis) må fremvises til sekretariatet ved henting
av startnummer, ellers betraktes forholdet som etteranmeldelse og ny kontingent + 50 kr
avkreves.

 Av hensyn til sekretariatets arbeidsmengde på løpsdagen, anmodes det om at flest mulig
melder seg på før påmeldingsfristen utgår (begrenset mulighet til etteranmelding).
 For RK, rekrutteringsklassen og spesialklassen kan påmelding foregå helt frem til
deltakermøtet starter.
 Hvis påmeldte av ulike årsaker ikke kan møte/starte vil ikke betalt startkontingent bli
refundert.
 Deltakere i spesialklassen må før påmelding ha avtalt hvem som skal være ledsager og
evt. lån av vogn og hunder. Dette oppgis til sekretariatet ved påmelding.
 Ved påmelding i sekretariatet husk å ta med kontanter eller bruk VIPS.

Andre opplysninger.
 Parkering og oppstalling av hunder/utstyr må skje slik at det ikke er til hinder for
deltakere som skal inn og ut på banen (se vedlagt kart).
 Vann i slanger på stedet.
 WC i korridoren rett bak sekretariatet. 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, vafler, etc. Husk kontanter til
kaféen!
 Noen av våre sponsorer vil være til stede på løpsdagen med utstyr, hundefor og gode
tilbud.

Filming/streaming av løpet.
Nytt av året er at bladet Hundekjøring har meldt fra at de vil komme og streame (filme og
overføre løpet til nettet/youtube). Vi gjør oppmerksom på at alle som er på arrangementet vil
kunne bli filmet og vist på sendingen via nettet. Det tas ikke mot forbehold mot filming.

Hvordan finne fram til Drammen Travbane.
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 og hos NHF, så følg med på:
www.drammenthk.no
www.sleddog.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 i en av hundesportens mange grener.
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