
 
 

 

Önskar er ALLA välkomna till Furudal & Nordiska Mästerskapen för 

samojed 

 

Program för utställning och dragtävling 

 
Torsdagen 7  februari 2019 

13:00 Rallylydnad (med Isabell Karlsson Rydell) 

15:30 Ringträning (med Carina Cansund) 

 

Fredagen  8 februari 2019 

08:00 – 08:30 Sekretariatet öppet för vaccinationskontroll mm inför utställningen 

09:00 Utställning. 
 Barn med hund hålls innan finalerna, dvs när bedömningen är klar 

Finalerna börjar så snart bedömningen är klar 

 16:30 – 17:00 Sekretariatet öppet för vaccinationskontroll mm inför dragtävlingarna 

Alla meriteringslappar till både DP10, DP20 och DP60 ska lämnas in 

DATASKRIVNA, och i 2 exemplar per start. Utan korrekt inlämnad 

meriteringsblankett får man inte starta.  

18:30  OBS! Obligatoriskt förarmöte med utdelning av startnummer och        

bangenomgång för DP10 och DP20. 

  

Lördagen den 9 februari 2019 

10:00 DP20  

 Dragtävlingens första start och direkt efter startar DP10. 

15:00          Barnrace 

 

Söndagen den 10 februari 2019 

10:00 DP20 

 Dragtävlingens första start och direkt efter startar DP10.  
17:30 Bankett & Prisutdelning (DP20 + åretshundar + championat), Rådhusets 

samlingslokal.  

 

Måndagen den 11 februari 2019 

 

11:00 Skidteknikkurs med Lennart Andersson Vi börjar med klassisk stil och ca 12.00 

är det skate istället.  

 

15:00 – 16:30 Uppfödarmöte i rådhusets samlingslokal 



17:00    Årsmöte i Rådhusets samlingslokal 

 

Tisdag den 12 februari 2019 

13:00  OBS! Obligatoriskt förarmöte med utdelning av startnummer och 

bangenomgång för DP60. 

 

16:00 Dragprov 60, Furudal. OBS DP60 startar i dagsljus och målgång sker i mörker.  

 

Onsdagen den 13 februari 2019 

16:00 Dragprov 60, Furudal. OBS DP60 startar i dagsljus och målgång sker i mörker. 

 

Torsdagen den 14 februari 2019 

10:00         Prisutdelning DP60 vid receptionen 

12:00         Dragprov 10 

 

Fredagen den 15 februari 2019 

10:00         Dragprov 10 

 

 

Välkommen till sekretariatet i den lilla gröna stugan bredvid servicehuset 

Där är det vaccinationskontroll och där får ni också era/n nummerlapp/ar. Ni kan t ex. anmäla till 

barn med hund, lämna in era meriteringslappar för draget, fråga om ni undrar något mm. 

 

Deltagande hund skall vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande: 

*Hund under 1 års ålder vid lägst 10 veckors ålder. 

*Hund över 1 års ålder vid lägst 10 månaders ålder och inte vara utförd för mer än 4 år sedan.  

*Förstagångsvaccination ska vara gjord minst 14 dagar före tävlingsdagen. 

*Samt rekommenderas vaccination mot parvovirusinfektion och kennelhosta.  

 

Glöm inte att ta med stamtavla och vaccinationsintyg.  

För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset bifogas med anmälan enligt 
gällande meriteringsregler. Till utställningen går det även bra att lämna kopia på 

registreringsbeviset i sekretariatet när man hämtar sin nummer lapp. 

 

Tänk på att valpar under 4 månader inte får vara på utställnings- eller tävlingsområdet. 

 

Utställning 

Domare: Mikael Nilsson 

 

Antal anmälda: 11 valpar, 22 hanar och 33 tikar.  

 

Nummerlappar delas ut i sekretariatet på fredagen den 8/2 se öppettider ovan. 

 

Efter BIR/ BIM i alla klasser som vi har skall fotografering ske. 

 

För deltagande i utställningen och dragtävlingarna krävs medlemskap i SPHK. Tänk på att om du 

har en hund i ditt spann som du inte äger behöver du ha med medlemsuppgifter på ägaren också. 

Medtag giltigt medlemskort för att visa upp innan ni får hämta ut era nummerlappar. För utländska 

deltagare krävs medlemskap i likvärdig klubb. 

 

Här hittar du regler för utställningen: 



http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Broschyrer/Utstallnings-och-championatregler-

2016-T35.pdf 

 

Dragtävling: 

Från och med 2008-01-01 skall alla hundar vara ID-märkt med chip, tatuering är inte godkänt. 

ID-kontroll kommer att ske av samtliga hundar vid målgång. På såväl tävling som test. 

 

För att få starta krävs att tävlingslicens är betald och registrerad hos Draghundsportförbundet. 

Draghundsportförbundets lista är den som vi prickar av emot, detta gäller även om du enbart skall 

köra tester, (gäller svenska förare). 

 

From 2010 är det även ett krav att startande i tävling/test skall inneha grönt kort, detta gäller även 

i Furudal, dessutom krävs medlemskap i SPHK för både förare och ägare till hundarna i spannet. 

Medtag medlemskort för uppvisande i sekretariatet. Gällande licens och medlemskap så måste det 

vara samma klubb. 

 

Fullständigt ifylld meriteringsblankett, dataskriven och skall lämnas i 2 exemplar per start till 

sekretariatet fredag 8/2 öppettider se ovan (glöm inte landsbokstav före reg.nr) Svensk födda 

hundar anmäls med svenska registreringsnummer även om de bor i annat land i dag. Observera att 

det är ny blankett som gäller från 2017-01-01 

 

Provblankett för meriteringen hittas på: http://sphk.se/wp-

content/uploads/sites/1/blanketter/SPHK/Anm%C3%A4lan%20meritering%202017-2021.pdf 
  

IFSS tävlingsregler kommer att tillämpas med de nationella tilläggsreglerna samt SPHK´s 

meriteringsregler. 

  

Följande viktregler tillämpas:  

1 hund     20 kilo  

2 hundar  35 kilo 

3 hundar  45 kilo 

4 hundar  55 kilo 

Om en eller flera tikar ingår i ett flerspann medges avdrag med 5 kilo/spann 

Gällande regelpaket hittar du på Draghundsportförbundets hemsida skriv ut dem och läs på. 

Meriteringsreglerna hittas på Rasklubbens hemsida, www.sphk.se/samojed 

 

Vi kommer att innan start kontrollera att godkänd nacklina användas, godkänd nacklina skall vara 

försedd med minst en hake av plast (typ flaggkrok) eller annan typ av nacklina som går av vid 

belastning. Vi kommer även att kontrollera att släden är utrustad med dubbla bromsar samt 

snöankare. Tänk på att ha antal snöankare efter storlek på spann samt att du kan använda ankaret 

åt båda håll i spåret. 
Tänk även på att det är nya regler gällande vilka krokar som inte är tillåtna att använda i lina och 

nacklina.  

Nytt för i år är även att det krävs minst 4 startande för att få en officiell klass, detta enligt IFSS 

regelverk.  

 

För start på DP60 krävs en mycket bra pannlampa som når förbi ledarhundarna.  

På DP60 är det OK att ”pimpa” sin släde med lampor eller dylikt om man vill det. Tänk dock på att 

det inte ska vara bländade eller att hundarna ska påverkas av det. Det kommer att delas ut ett pris 

till bästa ”pimpade” släde. 

 

Juniorer skall bära hjälm. 

http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Broschyrer/Utstallnings-och-championatregler-2016-T35.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Broschyrer/Utstallnings-och-championatregler-2016-T35.pdf


 

Förarmöte kommer att hållas fredag 8/2 kl 18:30 är obligatoriskt (enl. IFSS regelverk), avprickning 

kommer att ske. Din nummerlapp kommer att delas ut på förararmötet, den skall återlämnas vid 

målgång efter avslutad tävling/test. Ej återlämnad eller borttappad nummerlapp debiteras med 

500kronor. 

 

Tänk också på att reglerna tydligt säger att du som förare skall meddela, gärna skriftligen om en 

hund inte ingått i spannet precis hela vägen (ingen hund får gå urkopplad ur linorna utan den skall 

då diskvalificeras) samt om någon hund stryks ur spannet efter inlämnande av blanketter eller till 

start dag 2. Om det senare upptäcks att någon hund gått urkopplad ur linorna men föraren inte 

har meddelat detta kommer hela spannet att diskvalificeras.  

 

 

Banketten: 

Kommer att vara i Rådhusets samlingslokal klockan 17:30, se skyltar och marschaller.  

 

Det bjuds på mustig kycklinggryta med ris och bröd. Till efterrätt blir det chokladmousse med 
grädde och bär samt kaffe eller te.  

Det kommer även vara prisutdelning för dragtävlingen, prisutdelning för årets hundar och 

utdelning av championat.  

Prisutdelningen kommer börja strax efter middagen serverats färdigt och en preliminär tid för 

detta är klockan 19:00 

 

Övrigt: 

 

För allas trevnad och för att vi skall få återkomma till Ore camping GLÖM INTE att plocka upp 

efter alla era hundar. Det finns gott om sopsäckar utsatta på området. 

 

Ni som använder halm till hundarna tänk på att allt ska tas bort när ni lämnar området, 

medtag egen spade, sopkvast och sopsäck. 

 

Tänk på att endast nattboxning är tillåtet, det är alltså inte tillåtet att boxa hundarna under dagtid. 

Alla hundar skall dock vara boxade mellan 22.00-07.00 då det skall vara tyst på området. 

 

Det finns restaurang med tex. pizza, kebab, grill och à la carte på plats. OBS!! De renoverar 

restaurangen just nu och de tror inte det hinner bli klart så restaurangen kommer i år troligast att 

vara stängd!! 

 

Under fredagen finns även kolbullar till försäljning i närheten av utställningsringen. 

 

Ni som har vandringspriser till utställning/drag/årets hundar kom ihåg ta med dessa! 

 

Hitta: 

Ore camping ligger i Furudal, ca 3,5 mil från Rättvik. Man kör till Furudal och fortsätter lite mot 
Edsbyn och längs vägen strax efter man åkt ut från Furudal ligger Ore camping precis utmed vägen. 

Från Furudal sett ligger det på höger sida.  

 



Middag, årsmöte och uppfödarmötet kommer att vara i Samlingslokalen. Kommer du från Ore 

fritidsby: kör mot Furudal så är det vid första stora parkeringen på vänster sida när du passerat 

övergångsställe, ingång längst ner på den röda tegelbyggnaden 

 

 

 

VARMT VÄLKOMNA TILL ETT FÖRHOPPNINGSVIS SNÖRIKT FURUDAL! 

 

 

 

   

 


