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Rasklubben för Alaskan malamute 

inbjuder till meritering  

i Sulviken 11-13:e februari 2022.  

Plats: Sulviken 310, 837 93 Järpen 

Dragprov 10 (10 km) 
Fredagen den 11:e februari.  

Meriteringstillfälle för Grönlandshund, Alaskan malamute och Samojed. Det kommer att vara 

möjligt att genomföra meriteringstillfället vid två tillfällen under fredagen, nämligen under 

förmiddagen och eftermiddagen.  

Förarmöte och bangenomgång: hålls på plats fredagen morgon den 11:e februari. Lottningen 

kommer att ske i förväg och utföras av rasklubben. 

Klasser: Pulka och slädhundstil enligt meriteringsreglerna.  

Vikter: Enligt meriteringsreglerna. 

Anmälan: Mejlas in till anmalan.am@sphk.se. Märk anmälan med ”Dragprov 10”.  Uppge i 

mejlet förarnamn & klass (Släd- eller pulkastil) sam fm eller em eller start vid bägge 

tillfällena. 

Medtag: Vaccinationsintyg, stamtavla och särskild blankett ”tävlingsanmälan” ifylld på dator 

om 2 st kopior som ni hittar på rasklubbens hemsida: 

https://sphk.se/malamute/meriteringstillfallen/ 

Startavgift: 200 kr som betalas till Swish: 123 040 44 67 alt. postgiro: 69 79 25-6. Uppge 

namn på den tävlande samt klass (Dp10).  

Sista anmälnings- och inbetalningsdag är torsdagen den 27:e januari 2022.  

För start krävs grönt kort och tävlingslicens. 
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Dragprov 60 (2 x 30 km) 

Heat 1, lördagen den 12:e februari och heat 2, söndagen den 13:e februari. Meriteringstillfälle 

för Grönlandshund, Alaskan malamute och Samojed.  

Förarmöte och bangenomgång: hålls på plats lördag morgon den 12:e februari. Lottningen 

kommer att ske i förväg och utföras av rasklubben. 

OBS! Naturspår med kuperad terräng och smalare passager emellanåt. 

 

Klasser: Pulka- och slädhundstil enligt meriteringsreglerna. Samojed får starta med 8:a spann 

enligt meriteringsreglerna.  

Vikter: Enligt meriteringsreglerna  

Anmälan: Mailas in till anmalan.am@sphk.se. Märk anmälan med ”Dragprov 60”.  Uppge 

förarnamn & klass (Släd- eller pulkastil) samt antal hundar till start.  

Medtag: Vaccinationsintyg, stamtavla och särskild blankett ”tävlingsanmälan” ifylld på dator 

om 2 st kopior som ni hittar på rasklubbens hemsida: 

https://sphk.se/malamute/meriteringstillfallen/ 

Startavgift: Startavgift: 500 kr som betalas till Swish: 123 040 44 67 alt. postgiro: 69 79 25-6. 

Uppge namn på den tävlande samt klass (Dp60).  

Sista anmälnings- och inbetalningsdag är torsdagen den 27:e januari 2022.  

För start krävs grönt kort och tävlingslicens. 

 

 

Generellt:  

- Meriteringsledare: Inte bestämt ännu. 

- Meriteringsdomare: Freddie Åkerling   

- Förarmötet är obligatoriskt för alla startande.  

- Det kommer inte att finnas mat eller fika att köpa på plats.  

- Kan ställas in, allt beror på rådande covid restriktioner. 

- Toalett finns, alla ansvara för att tvätta och sprita händer NOGGRANT samt att hålla 

avstånd till varandra.  

 

OBS! Vid meritering gäller följande: 

- Ägare: Vid dragmeritering får hund som ägs av medlem i SPHK eller i av SKK 

erkänd  

utländsk specialklubb som motsvarar SPHK delta. Om fler än en person äger 

hunden ska  

samtliga vara medlemmar i någon av ovanstående klubbar.  

- Förare bosatt i Sverige: Krävs medlemskap i SPHK. Föraren ska dessutom ha 

giltig licens  

samt grönt kort utfärdad av organisation godkänd av SPHK. Förarens ålder ska 

mailto:anmalan.am@sphk.se


  2021-12-30 

vara minst 16  

år på första provdagen.  

- Förare bosatt utom Sverige: Krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk 

specialklubb som  

motsvarar SPHK. Förarens ålder ska vara minst 16 år på första provdagen.  

- Utlandsägd hund: För utlandsägd hund, som tidigare inte tävlat i Sverige, ska 

kopia av  

registreringsbeviset bifogas med anmälan. 

Boende:  

1. Det finns enstaka boendeplatser i Sulviken, maila Sandra@hundsteg för bokning och/eller 

mer information. 

2. Hotell Kallgården (30 km från Sulviken): https://www.hotelkallgarden.com/ 

3. Kallsedets camping (15 km från Sulviken): https://www.kallsedet.com/ 

4. Konäs camping (8 km från Sulviken): http://www.konas.se/ 

Alla som har anmält sig till meritering kommer att få ett PM ca en vecka  

före meriteringen med tider och allt därtill. 

Hoppas vi ses på plats! 

Väl mött, 

 

Styrelsen SPHK Alaskan malamute  

https://www.hotelkallgarden.com/

