Vedlegg 9
Forslag til endringer i reglene for Trappers Trail
Forslag fra løpskomitéen 2013

1. Fjerne dagens sprintetapper, samt klatreetappen dag 1. Innføre en ny sprintetappe dag 1.
Begrunnelse: Dagens sprintetapper (fra start dag 1 og ned Longyearbreen dag 2) medfører
fare for skader hos hundene. Det er ikke ønskelig ut ifra god dyrevelferd å hardkjøre rett fra
start, eller den siste bratte bakken ned til mål. Dersom man ønsker å ha en sprintetappe,
foreslås det at denne skal enten være på Colessletta, eller den siste etappen fra Colesbukta
til mål på Bikkjebu. Videre foreslår vi å redusere til kun en klatreetappe. Det er Fardalsbakken
som er vår «monsterbakke», og det krever ekstra mannskap å ha en egen klatreetappe
innerst i Todalen. Todalsbakken er dessuten ikke særlig bratt.
Medfører endring i:
IV.3. Sprint and Climbing ranking: There are one sprint and one climbing section along the trail with bonus
points each day. The points are given to the fife first ones (1st: 10 pts; 2nd: 7 pts; 3rd: 5 pts; 4th: 2 pt; 5th: 1
pt).
Sprint : start Colesdalen – End Colesdalen / End Colesdalen – Finish Bikkjebu Day 1 : Start Longyearbyen –
Todalen Day 2 : Passet – Finish Longyearbyen
Climbing: Day 1 : Todalen - Fritham Day 2 : Fardalen - Passet
The sprint and climbing ranking is defined by adding points of the two days. If participants have the same
number of points, the ranking is based on the best time.

2. Innføre premiering for idealtid.
Begrunnelse: For å tydeliggjøre at Trappers Trail er et lavterskel hundeløp, der det skal være
rom for bade de som konkurrerer og de som bare deltar for å få en fin opplevelse, bør det
også være premiering av annet enn å komme først (og sist). Idealtidpremie er en fin måte å
gjøre dette.
Medfører ny:
IX Prices
IX.1 There is given prices for winners in the three classes, winner of climbing and sprint, “ideal time” and
“the blue lantern” for the last team to cross the finish line. “The blue lantern” is a wandering trophy. “Ideal
time” (“idealtid” in Norwegian) is a random time, randomly drawn between previous year’s shortest and
longest time used to finish the race. The race committee can also give out other prices.

3. Tydeliggjøring av at deltakelse I Hilmar Nøis medfører seedet startplass I Trappers Trail.
Begrunnelse: Reglene er litt uklare mht om man kan la være å benytte den seedede
startplassen man mottar etter å ha deltatt i Hilmar Nøis. Siden hundespannet vil kvalifisere
for en seedet plass selv om kjøreren bytter, bør dette presiseres.
Medfører endring i:
V.2. Starting list in Day 1: The starting list is set up according to the ranking of Hilmar Nøis Trail. The finish
position from Hilmar Nøis (HN) provides the basis for seeding in Trappers Trail (TT). The person competing in
HN is responsible for deciding whether the seeding position follows the person or the dog team if they won't
personally race TT or if they use different dogs in TT. The seeded starting number must be used if either the
team (at least 50% of the dogs) or the musher has participated in Hilmar Nøis. If the Hilmar Nøis team is divided
into several teams during Trappers Trail, it is the team with highest number of dogs also participating in Hilmar
Nøis that will use the seeded starting place.The competitors who did not participate to the pre-race will start
before the competitors who did participate to the pre-race. Their starting positions will be decided after
drawing.

4. Der hvor det benyttes gjerder, har frivillige anledning til å hjelpe lederhunder/hundespann
på riktig side av gjerdet.
Begrunnelse: I følge reglene har ingen lov til å hjelpe hundekjøreren bortsett fra ved
nødssituasjoner. Erfaring tilsier at dersom man benytter nettinggjerde ved sjekkpunkt Passet
og ved mål kan det oppstå uheldige situasjoner der kjørere har problemer med å passere
gjerdet på riktig side, eller det oppstår «trafikkork». I slike situasjoner bør frivillige kunne
hjelpe spannene med å komme på riktig side av gjerdet.
Medfører endring i:
VII.2. Assistance: A musher races on his/her own and may not receive any outside assistance of any kind during
the whole race (from handler, public, snowmobile, etc). Exception for this rule is where there are put up
removable fences to divide traffic (at checkpoints, Finish etc). Any other outside assistance will be sentenced by
a minimum of 10-min penalty or disqualification after decision of the race marshal. For major reasons, not
related to the race itself, a musher/skier is allowed to get assistance.

5. Styret i LHK får i ansvar å utnevne leder for løpskomitéen innen 1. desember hvert år.
Begrunnelse: Løpskomiteen er I dag løst organisert, og vi foreslår at styret i LHK får i ansvar å
nedsette en komiteeleder innen 1. desember for neste års hundeløp. Denne
løpskomitélederen får så i oppgave å finne de resterende medlemmene i løpskomitéen.
Det er viktig at komiteen kommer i gang tidlig med arbeidet, særlig mtp premier og
sponsorer. Disse pengene deles ofte ut like etter nyttår fra aktuelle bedrifter. Det er ønskelig
at løpskomiteen også tar ansvar for å arrangere Hilmar Nøis og evt Bolterdalen Rundt.
Medfører endring i:

I.1. Club organizer: Longyearbyen Hundeklubb (LHK) is the organizer of the race. Contact information on
www.longyearbyenhundeklubb.no. The board of LHK should appoint the leader of the race committee before
st
the 1 of December each year, for the following race season.

6. Endre navn på klassene fra «Big team/stort spann» til 8-spann, og «small team/lite spann»
til 5-spann
Begrunnelse: På fastlandet er vanligvis 8-spann den minste spannstørrelsen i
langdistanseløp. Dermed blir navnet lett å misforstå for utenforstående. Å betegne klassene
med maksimalt antall hunder er lettere forståelig, f.eks i artikler i Svalbardposten osv.
Medfører endringer i: gjennom hele dokumentet.

Mail fra Sebastien Barrault, 23.5.2013
jeg har to forslag til Trappers Trail og hundeløp generelt. kanskje kan dere snakke om det under
årsmøte i år
i. ang. løpsleder
i årsmøtet må vi finner en kandidat som blir den løpsleder til sesong 2013-2014. løpsleder er ansvar
for å være sikkert at BR, HN og TT skal være organisert med sine egne komiteer.
ii. ang. påmelding til TT.
vi mangler et system for å visse til sponsorene/hjelpene og deltakerne at Trappers Trail er Det
Årsløpet. vi bør være sikkert å unngå å få mest av hundekjørerne meldet seg bare et par dager før
hundeløp. Det er også vansklig til de som organisere, syns jeg. Derfor jeg forslår:
1. påmelding er åpent akkurat en måned før løpet 2. Vi må ha tre grupper. Gruppe A er de som har
løpt HN. Gruppe B er de som melder seg innen de to første uker etter påmelding er åpent.
Gruppe C er de som melder seg fra den 3. uken etter påmelding er åpent.
3. prisen til å delta i TT kan være for eksempel 250 NOK til Gruppe A og B. Gruppe C betaler 350 NOK
4. Grupper C starter først på startline (etter trekning), Gruppe B etter (etter trekning) og Gruppe A
sist (med vinneren til HN som siste hundekjører på line)
Sånn tror jeg at vi får mer "dynamisme" og litt mer konkuransestemning før løpet. sponsorene vet
bedre på forhand hvor populær er TT.

