
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Polardistans 2020 

Programmet är preliminärt 

• Veterinärbesiktning av hundar görs efter det att förare har registrerat sig i sekretariatet. 
• Kontroll av obligatorisk utrustning görs efter det att föraren har registrerat sig i sekretariatet. 
• Vägning av foder görs själv av föraren innan start. Fodret ska fraktas i förseglad påse och kontrolleras av 
funktionär efter målgång. 

Söndag den 1 mars 

Tävlingsledning, veterinärer och funktionärer på plats i Särna under dagen. 
 
Kl. 15.00 Veterinär och veterinärsassistentmöte. 
Plats: Övre våningen i gula huset vid infarten till Särna camping. 
 
Kl. 20.00 Funktionärsmöte. 
Plats: Aulan, Buskowius skolan, Särna. 

Måndag den 2 mars 

Kl. 10.00 – 17.00 Sekretariatet öppet för registrering. 
Plats: på övre våningen i gula huset vid infarten till Särna camping. 

Spannen som starter på tisdagen prioriteras, men vi ser gärna att de spann som finns på plats i Särna 
trakten men har start på onsdagen kommer för besiktning. 

Kl. 17.00 Sista tid att anmäla för veterinärbesiktning och utrustningskontroll. 

Kl. 18.30-19.30 Obligatorisk förar- och handlermöte för B-spann 300 km och pulka 300 km. 
Plats: Aulan, Buskowius skolan, Särna.  
 

Tisdag den 3 mars 
 
Kl. 06:30-08:30 Frukost för deltagare med start på tisdagen.   
Plats: Lena’s bar & kök, Särna camping. 
 
Kl. 07.00-08.30 Ev. ombesiktning av hundar och obligatorisk utrustning för startande tisdag. 
Plats: Särna Camping. 
 
Kl. 09.00 Masstart för B-spann 300 km och pulka 300 km.  
Plats: Särna sjön.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kl. 10.00 – 17.00 Sekretariatet öppet för registrering. 
Plats: Övre våningen i gula huset vid infarten till Särna camping. 
 
Kl. 18.00-19.00 Obligatorisk förar- och handlermöte C-spann 300 km. 
Plats: Aulan, Buskowius skolan, Särna.  
 
Kl. 19.00-20.00 Obligatorisk förar- och handlermöte för B- och C-spann 160 km släde och 160 km pulka. 
Plats: Aulan, Buskowius skolan, Särna.  
 

Onsdag den 4 mars 
 
Kl. 06:30-10.00 Frukost för deltagare med start på onsdagen.   
Plats: Lena’s bar & kök, Särna camping. 
 
Kl. 07.00-08.30 Ev. ombesiktning av hundar och obligatorisk utrustning för C-spann 300 km och pulka 
160 km. 
Plats: Särna Camping. 
 
Kl. 09.00 Masstart för C-spann 300 km.  
Kl. 09.30 Masstart för pulka 160 km. 
Plats: Särna sjön.  
 
Kl. 09.30-10.30 Ev. ombesiktning av hundar och obligatorisk utrustning för B-spann 160 km. 
Plats: Särna Camping 
 
Kl. 11.00 Masstart B-spann 160 km släde. 
Plats: Särna sjön. 
 
Kl. 11.30-12.30 Ev. ombesiktning av hundar och obligatorisk utrustning för C-spann 160 km. 
Plats: Särna Camping. 
 
Kl. 13.00 Masstart C-spann 160 km släde. 
Plats: Särna sjön.  
 
Första B spann 300 km förväntas i mål vid midnatt.   
 

Torsdag den 5 mars 
 
Målgång under dygnet. 
 
Första 160 km C spann förväntas i mål tidigt på morgonen (ca. kl. 02.00). 
Första 160 km B spann förväntas i mål tidigt på morgonen (ca. kl. 04.00). 
Första 160 km pulka spann förväntas i mål tidigt på morgonen (ca. kl. 05.00). 
Första 300 km C spann förväntas i mål på eftermiddagen (ca. kl. 15.00). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag den 6 mars 
 
Målgång under förmiddagen. 

Första 300 km pulka spann förväntas i mål tidigt på morgonen (ca. kl. 05.00). 

Kl. 13.00 Musher lunch (utomhus). 
Plats: Vid målområdet. 
 
Kl. 16.00 Sista tid för målgång. 
 
Kl. 17.00 Förarmöte. 
Plats: Aulan, Buskowius skolan, Särna. 
 
Kl. 18.30 Grönlandskaffe.  
Plats: Balkongen på Särna camping (utomhus). 
 
Kl. 19.00 Bankett med prisutdelning.  
Plats: Info kommer. 
 

Lördag den 7 mars 
 
Stängning av årets event och städning under dagen. 
 
Kl. 19.00 Funktionärs middag. 
Plats: Info kommer.  

 
 


