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Rasklubben för Alaskan malamute 

inbjuder till dragprov 

Koppången 21-22 januari 2023 

Plats: Koppången naturreservat 

Dp10 (10 km) 
Meriteringstillfälle för Alaskan malamute, Grönlandshund och Samojedhund. Det kommer att 

vara möjligt att genomföra dragprovet vid två tillfällen under helgen. Antingen lördag 21/1 

eller söndag 22/1. Starttider bestäms efter att anmälningstiden har gått ut. Starttiden blir dock 

efter att Dp60 avslutats. Starttiden kommer att stå med i ett PM som kommer ut någon vecka 

innan den 20 januari. 

Förarmöte och bangenomgång: fredag kväll 20/1 på plats. Lottningen av startordning kommer 

att ske i förväg och utföras av rasklubben. 

Klasser: pulka och slädhundstil enligt meriteringsreglerna.  

Vikter: enligt meriteringsreglerna. 

Anmälan: E-post anmalan.am@sphk.se. Märk anmälan med ”Dragprov 10”. Uppge i mailet 

förarnamn och klass (släd- eller pulkastil) samt dag/dagar. Obs! Pga. av tajt parkering uppge 

även storlek på bilekipage. Finns det möjlighet att samåka med varandra gör gärna det.  

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

namn på tävlande samt klass (Dp10).  

Sista anmälnings- och inbetalningsdag är fredagen den 6:e januari 2023.  

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

Meriteringstillfälle för Alaskan malamute, Grönlandshund och Samojedhund. Heat 1, 

lördagen den 21/1 och heat 2, söndagen 22/1. Starttider bestäms efter att anmälningstiden har 

gått ut och kommer stå med i PM:et. 

Förarmöte och bangenomgång: fredag kväll 20/1 på plats. Exakt tid kommer att komma stå i 

PM som kommer att komma ut någon vecka innan den 20 jauari. 

 

Klasser: pulka- och slädhundstil enligt meriteringsreglerna. Samojedhund får starta med 8:a 

spann enligt meriteringsreglerna.  

Vikter: enligt meriteringsreglerna  

Anmälan: E-post anmalan.am@sphk.se. Märk anmälan med ”Dragprov 60”.  Uppge 

förarnamn och klass (släd- eller pulkastil) samt antal hundar till start. Obs! Pga. av tajt 

parkering uppge även storlek på bilekipage. Finns det möjlighet att samåka med varandra gör 

gärna det. 

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

Uppge namn på tävlande samt klass (Dp60).  

Sista anmälnings- och inbetalningsdag är fredagen den 6:e  januari 2023.  

För start krävs grönt kort och tävlingslicens. 

 

 

Generellt:  

- Meriteringsledare: Malin Sundin Grindal. 

- Meriteringsdomare: Freddie Åkerlind.  

- Förarmötet är obligatoriskt för alla startande.  

- Det kommer eventuellt att finnas lättare mat/fika att köpa på plats.  

- Arrangemanget kan komma att ställas in beroende på väder, pandemi etc.  

 

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

kopia av registreringsbeviset bifogas med anmälan. 

 

Boende:  

• Tallhed stugor och natur: http://tallhed.com/ 

• Orsa Hornberga gård: https://www.orsahornbergagard.se/ 

• Rosentorp turistcamp: https://www.visitdalarna.se/boka/boende/1496703/rosentorps-

bageri-och-turistcamp/detaljer 

• Orsa Camping: https://firstcamp.se/destination/orsa-dalarna 

 

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

innan meriteringsdagen. Förhållningstider och annat ”bra att veta” kommer att stå där. 

Vägbeskrivning:  

Koppångens naturreservat ligger 3,5 mil Norr om Orsa efter E45. 

 

Söderifrån: 2km efter reservatsparkeringen ligger draghundsstugan direkt vid vägkanten på 

höger sida. Kör försiktigt och med fördel släpp förbi bakomvarande trafik i tid. Dålig sikt. 

 

Norrifrån: Fortsätt söderut på E45 förbi Noppikoski. Passera Rosentorpsvägen, därefter 

ser man mobilmasten uppe på Tunturiberget samt en parkeringsplats på vänster sida 

(väglagskameran med aktuellt vägväder för Koppången sitter också där) Då har man 400m 

kvar. 110 meter kvar till infarten är det en parkeringsficka på höger sida. Med fördel kan man 

stanna där och släppa förbi eventuell trafik då det är en vänstersväng in till stugan! 

Tänk på att folk kör mycket fort på E45!!! 

Inga lösa hundar tillåts pga. naturreservat och trafiksituation. 

Har ni frågor eller funderingar kontakta Ida Andersson E-post ordforande.am@sphk.se, 

viceordforande.am@sphk.se eller sekreterare.am@sphk.se  

 

Hoppas vi ses på! 

Väl mött 

 

Styrelsen SPHK Alaskan malamute  
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