
PM Skredderhaugen Derby 2021 
 

Velkommen til Skredderhaugen Derby 19.09.21 kl 08.00.  

Derbyens forløp:  

- Ankomst og innsjekk (08:00-08:30). Det er viktig at alle møter opp i god tid til innsjekk. 

- Løpsstart umiddelbart etter innsjekk. OBS. Dette arrangementet kommer til å ta hele dagen, 

så ta med deg en stol, mye god mat og masse tålmodighet. Ta deg gjerne en pause og nyt 

livet mellom egne løp; men dersom du skulle ha en ledig hånd, så er det mange som kunne 

trenge hjelp til å starte eller hente hunder 😊 

- Følg med på hvilket løp som har oppmøte. Din hund får et unikt startnummer og det 

indikerer startrekkefølgen i runde 1 og 2. 

- Varm hunden godt opp!  

- Eier samarbeider med en annen om å starte og hente hunden. Om man er alene er det 

mange som kan bistå med dette mellom egne løp. Avtal i god tid før løpet ditt! 

- Om hunden ikke løper etter fille, er ALLE hjelpemidler lov. 

- Gå hunden godt ned.  

- Hunden skal til enhver tid holdes i kort bånd. Flexiline og langline ikke tillatt på området. 

- Mer info får du her: http://skredderhaugen.no/derby/ 

 

Kjekt å ha med:  

- Stol  

- 2 stk bånd med rømningssikkert halsbånd/sele (et til starter og et til henter) 

- Vannskål  

- Klær etter forholdene 

- Mat og drikke  

- Godt humør og tålmodighet 😊 

Hvor:  

Adresse: Fløtlivegen 194, 2390 Moelv  

Koordinater: 60.95471º N, 10.74162º Ø eller 60° 57′ 17.0″N, 10° 44′ 29.8″Ø  

Kart se: http://skredderhaugen.no/her-finner-du-oss/ 

Parkering:  

Det kommer mange biler så kjør inn så langt du kommer, forbi alle husene og inn på den åpne 

plassen til venstre.  Der vil du bli anvist plass. 

Salg:  

http://skredderhaugen.no/derby/
http://skredderhaugen.no/her-finner-du-oss/


- Det vil være loddsalg med MANGE fine premier. 20 kr pr lodd, betales med VIPPS. 

- Pets Moelv (en av våre sponsorer) vil ha stand med salg av mye fint hundeutstyr. Ta en tur 

innom 😊 

- Det er dessverre ikke mulighet for å kjøpe mat og drikke på selve arrangementsplassen, men 

vi har en kjempestor, flott Kiwibutikk i Næroset som er åpen fra 9-21, kun 3,5 km unna.  

 

COVID-19: 

Vi følger retningslinjene til helsemyndighetene, og ber alle om å være nøye med å holde avstand til 

hverandre og benytte håndsprit hyppig. Vis hensyn til hverandre og vær med på verdens dugnad mot 

smittespredning! 

Toalett: 

Det vil være toalett tilgjengelig. Vi ber alle være nøye med å sprite hendene FØR dere går inn.  

Regler: 

- Alle hunder skal være vaksinert i henhold til NKKs regler  

- Alle hunder deltar på eiers ansvar  

- Det løpes to runder (med god pause mellom) 

- Vinnerne i hver klasse kåres ved å legge sammen tiden fra begge rundene. 1.-4. plass 

premieres i klassene: «Stor hund», «Liten hund», «Stor mynde», «Border collie», «Whippet 

hannhund» og «Whippet tispe». 

- Alle positive hjelpemidler og triks er lov for å få hunden til å løpe i mål 

- Hunder som ikke vil løpe på første forsøk vil få flere forsøk 

- Hundene skal være «naken» under løpet (altså uten halsbånd/sele o.l.) 

- Hunder som ser på skal holdes i minst ett rømningssikkert bånd.  

- Høylytte tilskuende hunder oppfordres til å settes i bilen, da dette vil kunne forstyrre 

urutinerte hunder 

 

Derbyleder: Annette Christin Lund, tlf 40 22 25 13, 

annette@skredderhaugen.no 

Teknisk ansvarlig: M. André Lund, tlf 47 70 70 75, 

andre@skredderhaugen.no  

Vel møtt til årets Skredderhaugen Derby 2021! 


