Til deltagere i langdistanse hundeløp som gjennomfører PreRace sjekk
hos sin hjemmeveterinær.
Det er svært viktig at du insisterer på at din veterinær sjekker mikrochip på alle
hunder. Og at denne er lesbar. I NHF sitt regelverk heter det at hunder ikke kan starte
løp uten å være chippet. Og vi opplever til stadighet at chip ikke kan finnes på enkelte
hunder. Det er viktig å være sikker på at chippen finnes, og at den virker når du
kommer til løpet.
Deretter må du i god tid før løpet sjekke at alle hunder har gyldige vaksiner til å kunne
få starte. Du må også sjekke at du har gyldige vaksiner for å følge den reiseruten du
har tenkt for å komme ut og inn i aktuelle land underveis. Denne kontrollen bør du
selv gjøre minst to (2) måneder før løpet starter!
Ta med "informasjon til PreRace veterinær" og vis dette til den veterinæren som skal
gjennomføre undersøkelsen.
Hunder skal ikke gå andre løp mellom PreRace sjekk og løpsstart. Kjørere er pliktige til å
varsle om hunder som endrer helsetilstand mellom PreRace sjekk og løpsstart. Disse
hundene må vurderes på nytt. PreRace sjekk hos hjemlig veterinær kan gjennomføres de to
siste kalenderukene før konkurransen starter. Kalenderuker starter på en mandag.
På skjemaet for PreRace sjekk skal kjører fylle ut den grå delen av skjemaet (navn, tag når
du har bestemt hvilke hunder som skal gå i ditt spann (bokstav), siste fem nr av ID-nr, kjønn,
alder, vekt, og om hver enkelt hund bruker magesyredempende medikamenter (Anti-Ulcer
medication). Undersøkende veterinær må sjekke ID for å identifisere riktig hund, og skrive
relevant info. Man trenger ikke veterinærutdanning for å fylle ut den grå delen, og det er ikke
vits i å betale en veterinær timepris for å gjøre det heller. Riktig ID-nr skal stå i hundens pass.
I tillegg skal deltageren fylle ut skjemaet Musher information/ RisikoEvaluering før
veterinæren gjør sin undersøkelse, slik at denne kan vie særskilt oppmerksomhet til de
hundene som er mer interessante.
Vær ærlig og tydelig på forhistorien til alle hunder som skal sjekkes. Dette er helt nødvendig
for at din veterinær skal kunne gjøre en god, rask og nøyaktig undersøkelse av hver enkelt
hund.
Begge skjemaene skal så medbringes ferdig utfylt, og settes inn i kjørebøkene til hver enkelt
kjører.
Lykke til, og velkommen til løp når den tid kommer.

	
  

