
WSA VM 2019 
Haidmühle

MYSIG BERGSBY MED BRA BANOR 
Haidmühle är ett skidområde I sydöstra Tyskland 
nära den Tjeckiska gränsen. En liten bergsby 
800 meter över havet och snösäker.
Orten har ordnat draghunds VM och EM flera 
gånger och hela vinterna finns spåren uppkör-
da för draghund och de flesta draghundsförare 
i Europa kommer hit och tränar någon gång på 
vintern. 

VÄLARRANGERAT OCH MYCKET PUBLIK
Banorna är pistmaskinskörda  och banan är lätt 
kuperad och inte så teknisk utmanade.  Det 
är perfekt fställe ör dig som vill prova på dina 
vingar nere i Europa. 
Haidmühle har bra parkeringar (stake-out) för 
tävlandes bilar och hundar.
Arrangemangetär bra och det är normallt my-
cket publik, 1000-tals, som besöker tävlingarna.

“Det är roliga och bra banor i Haidmuhle. Landskapet är mer 
böljande och spåret kan liknas med de i Gafsele eller Åsarna, 
för er som känner till dem, “ 

MARIE ISRAELSSON

Information för dig som vill tävla för 
Sverige och SPHK på VM i Tyskland

21-24 februari



RESA DIT 
Haidmühle är ett ligger cirka 110 mil från Malmö. 
Resan dit är ganska enkelt och snabb med motor-
väg med bra rasställen efter Autobhan (så bra de 
kan bli efter motorväg. Det är bara de sista 4 milen 
som vägen inte är motoväg, men det är en mycket 
bra väg ändå.

FÄRJA
Färja kan tas antingen via Rödby/Puttgarden eller 
Gedsner/Rostock. Rödby blir längre men båtfärden 
är kortare och färjorna går oftare. Tidsmässigt skiljer 
det sig inte så mycket åt.

BOENDE i Haidmühle
Boende är mycket prisvärt i Haidmuhle och byarna 
omkring. På VM hemsidan finns länkar till olika typer 
av boende

BOENDE OCH RESA
“Enkelt att ta sig dit och billigt boende“ 

ANMÄL DIT INTRESSE 
Anmälan görs till SPHKs ordförande Anders Hörn-
lund  på e-post: ordforande@sphk.se.
Det är bara SPHK som kan anmäla dig till WSA VM. 
Du kan INTE anmäla dig själv till VM.

VIKTIGA DATUM
Nordic Open 19-20 januari i Sveg och Åsarna Clas-
sic Open 26-27 januari är obeservationstävlingar för 
VM2019. Försök att vara med på dessa
4 februari är dealine för anmälan till VM i Haidmuh-
le för SPHK

ÖVRIG INFORMATION
Övrig information hittar du på SPHKs hemsida och 
VM hemsidan. 
- www.sphk.se
- www.haidmuehle2019.de

VACCINERINGAR
Tänk på att vaccineringar och annat som rör 
hundarna kan ändras över tid och land, så håll er 
uppdaterade på http://www.sjv.se/
 
WSA REGLER
World Sleddog associations regler hittar du här: 
www.wsa-sleddog.com

Har du frågor om VM i Haidmuhle?
Ring Niklas Andersson 070-651 57 77 eller skicka e-
post till niklas@bildtorget.se

ANMÄLAN


