
 

 

 

 

 

 

 

 

Polardistans 2020  
PD300 firar 20 års julileum 

PD300 WSA Long Distance World Championship 

Särna, 2-7 mars 2020 

 

För 20:e året i rad inbjuder SPHK hundförare av registrerade polarhundar (Alaskan 

malamute, Grönlandshund, Samojedhund och Siberian husky) till Polardistans.  

Polardistans 300 km firar 20 års jubileum och har fått tilldelat WSAs långdistans 

världsmästerskapstitel. Polardistans 160 genomförs som vanligt, dock utan mästerskapstatus. 

Tävlingarna genomförs, liksom tidigare år, med start och mål vid Särna Camping i Särna.  

DISTANSER / KLASSER  

POLARDISTANS MD 160 km POLARDISTANS WSA LD WC 300 km  

PD160 1–4 hundar Pulka  PD300 1–4 hundar Pulka 

PD160 B 8 hundar   PD300 B 8 hundar 

PD160 C 8 hundar  PD300 B12 hundar  

   PD300 C 8 hundar 

PD300 C 12 hundar 

Grupp B: alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund. Grupp C: siberian husky. 

 

STARTAVGIFT 

PD160: 3000 kr t.o.m. 31/12-2019 PD300: 4000 kr t.o.m. 31/12-2019 

PD160: 3500 kr efter 31/12-2019 PD300: 5000 kr efter 31/12-2019 

Betalnings information finns längst ner i inbjudan. 

 

ÅLDERSGRÄNS 

Åldersgräns för förare: 18 år oavsett distans och klass. 

Åldersgräns för hundar:18 månader oavsett distans och klass. Observera att tävlingsålder 

avviker från meriteringsålder. Kolla vad som gäller för din ras i SPHKs meriteringsregelverk. 

 

ANMÄLAN 

Görs direkt på hemsidan, www.polardistans.se. För att din anmälan ska läggas ut på hemsidan, 

ska du betala in startavgiften till Polardistans bankkonto. Du har ingen startplats förrän 

startavgiften finns registrerad på Polardistans konto. Anmälan följer föraren, INTE hundarna 

http://www.polardistans.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANMÄLAN/ÅTERBETALNING 

Fram till 31 januari 2020 återbetalas 1000 kr av startavgiften mot läkar- eller veterinärintyg. 

Efter 31 januari 2020 återbetalas ingen avgift oavsett intyg, utan du har ansvar för att ha en 

personförsäkring som täcker dina startkostnader vid skada eller sjukdom. Avanmälan görs till: 

race@polardistans.se 

 

Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen vid för få anmälda. 

 

Hemsidan, www.polardistans.se, uppdateras kontinuerligt, så det är viktigt att besöka den 

regelbundet för att få den senaste informationen.  

Frågor besvaras av Karina Andreasen +46 70 609 3326 eller via e-post: race@polardistans.se 

 

Svenska Polarhundklubben hälsar alla välkomna till 

POLARDISTANS! 

 

SPHK (Svenska Polarhundklubben)   

C/O Paulsson 

Nygårdsvägen 114-0 

23191 Trelleborg 
Sweden 

BG: 5574-8404 
 IBAN NO: SE58 8000 0836 8398 4336 6932  
BIC/SWIFT: SWEDSESS.  
 POLARDISTANS 

Ange namn, adress, telefon och e-postadress på 

betalningen. 

 

http://www.polardistans.se/
mailto:race@polardistans.se

