MOTION TILL SIBERIAN HUSKYKLUBBENS ÅRSMÖTE MARS-2015
UPPLÄGG OCH ARRANGEMANG VID DRAGTÄVLINGAR
I dag har många distrikt och klubbar svårt att ta på sej och genomföra dragtävlingar, detta
pga att vi ska hålla allt så stort och komplext. Alla distanser/Alla klasser bör ingå och detta
ger mycket förarbete av spårsystem, underhåll under tävlingshelg, mycket funktionärer,
mycket tid och höga kostander. Detta gör att många drar sej för att ta på sej att arrangera
detta.
Först borde vi som rasklubb gå ut och förespråka och sedan givetvis godkänna samarbete
med redan befintliga klubbar med färdiga spårsystem.
Dessutom bör vi se över helhet och upplägg. Måste verkligen alla klasser köras på vare
tillfälle? Att alla klasser finns med på Rasmästerskapet är dock givet, men alla dessa andra
meriteringar ute i distrikten skulle kunna göras på ett bättre sätt. SE FINLAND…. Ex. som i
Toivakka körs bara S4 och S8, och S8 kör på varvning. Detta ges ett extremt lätt, billigt,
tidssparande och personalsparande upplägg. En enda bana ska köras upp, inga funktionärer
ute på banorna om det inte råkar vara så att det är vägövergång eller liknande. Inge
avspärrningar att flytta osv.
Bara köra ett MD tävling, som då ska vara minimi 40km. Dvs bara en bana att köra upp. Här
bör vi även se över hur och i vilka klasser vi kan få meritera våra hundar på MD. SE
FINLAND…..De har en tävling som bara ger MD på samma bana, men har 4 olika klasser att
starta i: MD4, MD6, MD8, UMD. Klasserna konkurrerar var för sej, dvs vi skulle få flera
ägare ut på banorna om det fanns fler klasser att välja på i MD.
Vid Pennan
Agneta Henriksson

!
Motion om nya och ändrade klasser för MD
Alla kör en bana på minst 40km. Klassindelning bör göras mer lätttillgänglig för ägare med
fåtal husky att delta, detta för att få fler att välja att gå ut och meritera sina husky på MD,
som ju e.g. stämmer bättre överrens med rasstandarden. Sprintdistanserna är ju e.g inte
det bästa att arbetspröva en siberian i.
Förslagsvis som Finland: Alla kör samma bana, men man tillsätter fler klasser och alla
tävlar inom sin klass för en meritering: MD4, MD6,MD8, LMD. Dessa tävlingar kan då med
fördel hållas separat för sej. Dvs ett väldigt lätt arr för klubben/distriktet att klara av att
genomföra.
Vid Pennan
Agneta Henriksson

