Invitasjon til TD kurs
Teknisk delegert (TD) er Norges Hundekjørerforbund (NHF) sin representant på løp. Sammen
med arrangør skal TD sørge for at løpet arrangeres og gjennomføres etter felles vedtatte
regler. En TD har engasjement for hundekjøring som sport, liker å være ute i naturen, er
analytisk, selvstendig og samarbeidende, glad i mennesker og dyr og tør å ta og stå i
vanskelige avgjørelser. En TD må alltid holde seg oppdatert på sporten, NHF som
organisasjon og de til enhver gjeldende lover og regler. For å bli TD må du følge «TDstigen».
Dette kurset er Del 1 av opplæringen man trenger for å bli TD i hundekjøring(«TD-stigen»).
Kurset inneholder en opplæring og gjennomgang av NHF sitt regelverk og diskusjoner rundt
vanlige (og uvanlige) utfordringer gjennom blant annet casearbeid.
Kursdeltakerne forplikter seg til å delta som aspiranter på minst 2 løp (Ett løp= 1 helg /2
dager) påfølgende sesong etter gjennomført kurs. Etter ett år som aspirant kan man søke om å
bli godkjent som krets TD, eller fortsette videre som aspirant hvis man ønsker det. Aspiranter
går alltid sammen med en erfaren TD som har ansvar for veiledning og oppfølging av
aspiranten.
Sted: Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, Gardermoen
Tid: Fredag 27/11 kl. 1630 – Lørdag 28/11 kl. 15:00.
Kursleder Nils Finsrud
Krav: God kjennskap til en eller flere grener innen hundekjørersporten. Du må være medlem
i en norsk hundekjørerklubb. Førerkort klasse B er nødvendig.
Pris: NHF dekker kurset, mat undeveis og losji hvis du ikke bor i nærheten. Bor du langt
unna kan det også søkes om støtte til reiseutgifter.
Påmelding: Marianne B. Hofstad, e-post: mariannebjornson.hofstad@sleddog.no
I e-posten må du oppgi følgende informasjon:
- Navn
- Fødselsdato
- Klubb
- Din erfaring fra hundekjøring/ hvilken gren
- Trenger du overnatting
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Spesielle behov/ allergier

Påmeldingsfrist: 02.11.2020
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