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XLøypemerking for Trondheim Cani

Et RØDT, rundt merke betyr sving, og brukes enten når 
løypa svinger så krapt og på en slik måte at løperen bør 
varsles, eller ved sving i løypekryss. En høyresving angis 
med rødt merke på høyre side av sporet, en venstresving 
med rødt merke på venstre side av sporet.

Et BLÅTT, firkantet merke betyr rett fram. Blå merker 
plasseres på begge sider av sporet. Blå merker plasseres 
også ved den løypen som er rett ut av et løypekryss, hvis 
mulig på en slik måte at de er synlig for løperen før han 
ankommer krysset. Blå merker plasseres også med jevne 
mellomrom langs lengre strekninger av løypa som ikke er 
angitt eller merket på annen måte.
Et BLÅTT, firkantet merke med hvit skrift brukes som 
avstandsmerke, skriften angir antall km fra start.

Et GULT, trekantet merke betyr FARE. Slik merking 
plasseres enten før eller ved det punkt som krever ekstra 
påpasselighet, avhengig av hva forholdene tilsier. Hvor en 
lengre strekning må karakteriseres som farestrekning, 
gjentas merkingen, slik at løperen hele tiden fra et merke 
kan se det neste. Ved løp hvor farlige punkter eller 
strekninger forekommer, skal løperene orienteres om dette 
på forhånd.

Løypene merkes med ordinære merker for hundekjøringsløyper. Disse merkene 
forklares under. Løypene er merket med klart synlige markører i tilstrekkelig antall. 
Merkene måler 25 cm diagonalt, og er runde, kvadratiske eller trekantet. De er plassert i 
en høyde av omtrent 0,5 meter over bakkenivå, og hele veien i omtrent samme avstand 
fra løypekanten. Merkene er forsøkt plassert ikke mindre enn 20 meter og ikke mer enn 
50 meter fra det punkt det varsles om, og er så langt det er mulig synlige i en avstand 
på minst 50 meter langs løypa i løpsretningen. Ved løypekryss er det merket før krysset, 
og som «kvittering» rett etter krysset.

Noen steder, der det er naturlig for å merke løypene 
på best mulig måte, kan ringbånd bli benyttet for å 
merke løypen. Løperene gjøres oppmerksome på at 
stier som ikke benyttes av løypen som hovedregel 
imidlertid ikke er sperret med ringbånd av hensyn til 
andre som også benytter områdene løypene går i. 


