
Kjørermøte / 

Musher meeting
22.Jan 2023

Møtet ledes av 

Sportslig utvalg v/Thomas Heggvik



Kjørermøte / Musher meeting

• Opprop / Call of presence

• Kort presentation:
• Løpsleder / Race manager: Rune Hesthammer +47 41664763
• Løpskoordinator / Race cordinator F650: Rune Hesthammer
• Løpskoordinator / Race cordinator: F450: Petter Swift
• Løpskoordinator / Race cordinator: Fjun /F200: Laila og Roger Leegaard
• Sjefsvet. / Stevneveterinær / Chief VET: Arild Magnus Jøssund

• Hoved TD/ Race Judge: Anne-Grethe Sætrang og Bent Aaseby

• Løypesjef / Head of trail: Anders Brennhaug
• Beredskapsleder / Security leader: Erland Enger
• Leder Sportslig Utvalg Femundløpet: Thomas Heggvik 
• Daglig leder Femundløpet / CEO: Jon Anders Kokkvoll



Dagsorden for kjørermøtet/ Musher meeting:
• Møteledelse / Meeting management: SU v/ Thomas Heggvik

• Arrangementsplan / Event plan: Jon Anders Kokkvoll

•  Reglement / Race rules : Rune Hesthammer

•  Løype / Trail: Anders Brennhaug

•  Start prosedyre Røros/ Start procedures Røros: Stein Petter Haugen

•  Veterinær / Veterinary: Arild Magnus Jøssund

• Valg av jury / Selection of jury: Anne-Grethe Sætrang



Velkommen til Femundløpet 2023
198 påmeldte spann og ca 2000 hunder. 
H.M. Kongenspokal NM-begrenset klasse 
(F450) NM F650  F450 og junior

Ca 650 frivillige

ALL info via Femundløpet Live –
www.femundlopet.no

Offisiell åpning onsdag 1.februar kl 18:00 i 
Bergstaden Ziir 

Start i Kjerkgata – Finish Malmplassen

Mushers Dinner søndag 5.2. kl 17:00 og 
mandag 6.2. kl 15.00 – Husk påmelding!

http://www.femundlopet.no/


Generelle 
opplysninger / 

General 
information

• Femundløpet LIVE 

• Pålagt reklame: Luemerke  #Vaffelrøre

• Siste frist ut fra cp Tolga mandag 6.2. 23 kl 12:00

• Tracker og tidsbrikke utdeles under sledesjekk

• F450/F650 re-lades alle trackere på sjekkpunkt

• NB! Uten brikke → ingen tid. Det er kjørerens ansvar å 
påse at tracker og tidtakerbrikken er på plass før 
sjekkpunktene forlates. 



Registrering i Verket Røros
Registration Race Office

Sundveien 10, Røros

* Onsdag kl 12:00 – 17:00  F650 & F450

* Torsdag kl 12:00 – 17:00 Fjunior & F200

Foto av alle 
deltakere

Egenerklæring 
og chipliste. 

Veterinærbok

Alt.bruk
Qpaws app 

Veing av 
nødfòr



Reglement

Rules

Løpsleder Rune Hesthammer



F650

Distanse Obl.hvile & Vetcheck

Sjekkpunkt Obl.hvile Vetcheck

Flendalen 
eller Drevsjø2 

8 t + time 
adjustment

Ja

Orkelbogen
eller Tolga

6 t Ja

Dog-drop i Tufsingdalen

Dog-drop på Tynset (på vei til Orkelbogen)



F450

Distanse Obl. hvile & Vetcheck

Sjekkpunkt Obl. hvile Vetcheck

Drevsjø eller 
Søvollen

6 t + time 
adjustment

Orkelbogen
eller Tolga

5 t Ja

Villmarksjekkpunkt på Tynset med 

mulighet for dog-drop.

Tilgjengelig halm og vann. Ikke depot.



F JUNIOR / F200

Distanse Obl.hvile & Vetcheck

Sjekkpunkt Obl. hvile Vetcheck

Tufsingdalen 6 t + time 
adjustment

Tilgjengelig 
for veterinær

Tolga 6 t Tilgjengelig 
for veterinær



General Info Regler/Rules

• Start F650 torsdag kl 10:00

• Start F450 torsdag kl 16:00

• Start Fjr fredag kl 11:00

• Start F200 fredag kl 11:30



General Info Regler/Rules

• På alle CP er det 

– Vann

– Halm

– Depot

– Tilgang til varm mat

– Tilgang til å sove

• On all CP it is

– Water

– Straw

– Depot

– Access to hot food

– Access to sleep



General Info Regler/Rules

• Handler kan hjelpe spann 
ved innkomst og fram til 
oppstallingstolpe

• Deretter  skal handler gå 
ut av oppstallingsområde

• Handler kan hjelpe spann 
fra oppstallingstolpe til 
utkjøring

• Handler skal rydde 
hvileplass for halm

• Handler can help
dogteams upon arrival
and up to the anchor pole

• Then the handler must 
exit the resting place

• Handler can help the
dogteam from ancor pole 
to starting point

• Handler must clear the
resting place for straw



General Info Regler/Rules arild

• På obligatorisk hvile skal hundene 
presenteres etter hvile for veterinær

• Veterinær skal se hundene i bevegelse, ta 
med 2-4 hunder i leiebånd

• Tvilen skal komme hunden til gode 

• Ta med leiebånd

• Du kjenner best dine hunder
• Har du en feeling på at det er noe som 

ikke stemmer med din hund så er det ofte 
et tegn på at det er noe på vei

• Søk råd hos veterinær

• On mandatory rest, the dogs must be 
presented to a veterinarian after the
rest

• The vet must see the dogs in motion, 
bring 2-4 dogs on a leash

• Give the dog the benefit of the doubt

• Remember to bring a dog leash

• You know your dogs best

• If You have a feeling that something is 
not right with your dog, it is ofen a 
sign that something is on the way. 

• Seek advice from a veterinarian



Tracking/tidtaking

• Tracker og tidsbrikke utdeles under 
sledesjekk.

• Nummerskiltlomme festes på sleden, på
høyre side .

• F450/F650 re-lades alle trackere på
sjekkpunkt Orkelbogen.

• Sjekkpunktet er ansvarlig for at brikka
lades. Trackeren er også en viktig
sikkerhet for kjøreren / tracker. 

• NB! Uten tracking og brikke→ ingen tid.

• Det er kjørerens ansvar å påse at tracker 
og tidtakerbrikken er på plass før
sjekkpunktene forlates. 



Løypegjennomgang / Trail description

Løypesjef / Head of trails

Anders Brennhaug



Trail



Skilting / Marking







Fare !    Danger!

• For eksempel veikryssing, skarp sving

• For example roadcrossing, sharp turn



Fare skarp sving / Danger sharp turn





Warm down zone

Bruk muligheten til å ta av 

hundesokker

Gir bedre sirkulasjon til 

potene og raskere restituering

Ta farten ned inntil CP 



No right of way 



MÅL / FINISH



Start prosedyre Røros 
Start procedure Røros

Stein Petter Haugen



Innkjøring / Parking

F650

Oppmøte innkjøring 
torsdag 2.2.23 kl 07:00 !

Oppstallingsplass blir 
kunngjort ifm registrering 
og på Femundløpet LIVE 



Innkjøring / Parking

F450

Oppmøte innkjøring 
Langegga 11, Røros 
(RABALDER) torsdag 2.2.23 
kl 13:00 !

Se oppstallingsplass som blir 
kunngjort ifm registrering og 
på Femundløpet LIVE



Innkjøring / Parking

Fjunior / F200

Oppstallingsplass kunngjort ifm
registrering og på Femundløpet 
LIVE

Oppmøte innkjøring Langegga 11, 
Røros (RABALDER) fredag 3.2.23   
kl 08:00 



Startprosedyre / starting procedure

• Deltaker har ansvar for at spannet er klart til å forlate bilen til
riktig tid - 15 min før offisiell starttid.  Hvis du ikke er klar –må
du starte sist/ The contestants are responsible for having the 
team ready at the correct time to be picked-up from the car - 5 
mins before official start time. If you are not ready, you will 
have to start last.

• Funksjonær og ATV oppsøker hvert enkelt hundespann i forkant
av starttidspunktet og gir startsignal. / The crew present and 
ATV will contact each team before start and gives start signal.



Fortsettelse /continue - Start

• Ingen kjøretøy startes eller flyttes før siste hundespann har 
forlatt startområdet / No vehicle must run their engine or leave 
the parking area until the last team has left the starting area.

• Handler rydder opp ved oppstallingssted etter starten / The 
handlers or assistants have the responsibility to tidy up the 
parking area after the start.



MÅL / FINISH

• Alle klasser MALMPLASSEN / all classes at MALMPLASSEN

• Innlevering av tracker, tidtakerbrikke, vet.book, mappe og handlervest /

Submission of tracker, timer chip, folder and handlervest

• Vetbøker leveres veterinær på Malmplassen

• Innkjøring via Bergmannsgata



Veterinærinfo

Vet info

Arild Magnus Jøssund

MOBILE: +47 95214880



Stevneveterinær

Følger av §12 i 
konkurranseforskriften.

Øverste autoritet over 
hund og spann i 
konkurransen.

Øverste ansvar er 
fremdeles hos deltaker.

Løpsleder og TD har
autoritet som

spesifisert i NHFs 
regelverk.

Ny rolle som trenger 
innkjøring.



Racevet team

16 i skrivende stund. 
Noe bedre enn 

foregående år. VGS-
elever som 

veterinærassistenter

Vil følge kjent 
arbeidsmetodikk.

Fremdeles 
sparringspartner og 

bidragsyter tross 
stevneveterinærrollen.

Belastningen for 
løpsveterinærer er stor 

under løp dersom 
konflikter oppstår.

Reelt tap av 
kompetanse ved 

ubehagelige 
opplevelser.



Obligatorisk veterinærkontroll

Mottakelse som ved
ordinært sjekkpunkt. 

Avtal når det passer å ta 
resten av obligatorisk

sjekk, ved evt fòring, før
utkjøring.

Individuell 
presentasjon av hund i 

bevegelse etter 
obl.hvile før utkjøring.

1-4 hunder løsnes fra 
linesettet og føres i 

bånd for 
bevegelsesevaluering.

Ta med leiebånd, evt 2 
stk med hanefot.

Resten av 
undersøkelsen 

gjennomføres etter at 
hundene er satt tilbake i 

linesettet, eller 
fremdeles i leiebånd.

Formålet er bedre
undersøkelse av hunden

(temp, lunger, puls, 
hold, hydrering) før
videre deltagelse i 

konkurransen. Fjerner
stress fra utkjøring.

Tidsbruk vesentlig. 
Neste deltaker er 

viktigere enn utfyllende
diagnostikk, behandling
og oppvarming på dette

tidspunkt. 

Etter eventuell
oppvarming vurderes
hunden av deltaker og 

handler før
stevneveterinær.

Ekstra hviletid er lagt til 
obligatorisk hvile.

Arbeidsvilkår for 
veterinær ved stående 

hund.



6.1 GENERELT 

TD – Anne-Grethe Sætrang

Regler / Rules

Alle deltakere (utøvere og handlere) plikter på forhånd å

sette seg inn i løpsreglementet til NHF, samt de spesielle regler for Femundløpet.

Obligatorisk utstyr vil bli sjekket før start og ved målgang. Stikkprøver på CP.

Rydding av halm: Utøver (kjører) er ansvarlig for at handler  rydder opp all 

halm etter utkjøring fra sjekkpunkt. Det ilegges 60 minutter tidsstraff dersom 

halm på oppstallingsplass IKKE er ryddet. Rydding må skje innen en time etter 

at spannet har forlatt CP.

All deltakelse skjer på eget ansvar. 

Utøveren er selv den nærmeste til å kunne vurdere hvorvidt man selv og hundene 

er i stand til å gjennomføre løpet under ulike forhold, samt om utstyret holder 

mål. Se bl.a NHF §5.5



Vi minner om § 4.10 i FEL regler. «Hjelp mellom sjekkpunktene»

• Ingen form for hjelp eller assistanse utenfra, fra handlere eller 

utenforstående er tillatt. TD/løpsleder skal varsles ved 

sledehavari/nødsituasjoner for å godkjenne hjelp.

• NHF § 7.11.3. Mottak av forbudt hjelp medfører automatisk til 

diskvalifikasjon.

• Minner også om NHF § 4.5.4. Uhøvelig oppførsel av utøver eller 

handler overfor konkurrenter, løpsledelse, TD, veterinær, DVK eller 

andre tilknyttet løpet kan medføre tidsstraff eller diskvalifikasjon. 

6 TD og 6 TD aspiranter følger løpet og det vil være 

dyrevelferdskontrollører på alle sjekkpunkt som observerer om 

dyrevelferden er ivaretatt.

Ikke nøl med å ta kontakt med  TD under løpet hvis du lurer på noe.



Antidoping

Alle utøvere er underlagt Norges Idrettsforbunds dopingregler. 
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten

og hundene er underlagt IFSS antidoping regler 
https://www.sleddog.no/wp-content/uploads/2022/02/2022-
Prohibited-List-DOGS.pdf

Det betyr at alle utøvere kan bli testet av  kontrollører fra 
Antidoping Norge.

Og alle hunder kan bli testet av kontrollører fra NHF eller IFSS .

Alle utøvere er selv ansvarlig på hva man tar selv eller gir 
hundene, selv om medikamentet er gitt av lege eller veterinær.

https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten
https://www.sleddog.no/wp-content/uploads/2022/02/2022-Prohibited-List-DOGS.pdf


Valg av jury / election of jury 

• Anne-Grethe Sætrang, NHF TD, Chair of the jury 650/NHF head 
judge

• Bent Aaseby, NHF TD, Jury chair 450/200/200jr/ NHF judge 
• Rune Hesthammer – Race Manager
• Thomas Heggvik  and personal deputy Lasse Austgarden/ 

Manager of sport Femundløpet 
• Aril Jøssund - Chief veterinarian
• Representative musher F650 (handler) + reserve
• Representative musher F450 (handler) + reserve
• Representative musher F200jr. (handler) + reserve
• Representative musher F200. (handler) + reserve



Vis en god sportsånd og ha en god tur på 
hundenes premisser

Show good sportsmanship and have a good
trip on the dogs`terms

Happy Trails!
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