
Inbjudan Koppångsmeriten 2023. 14-15 januari.  

OBS: Det är nya meriteringsregler från och med 2022. Läs gärna igenom dessa så är Ni uppdaterade. Finns 

på www.sphk.se Meriteringsdomare: Michael Berglöf. SDSF domare Krister Mattson.  

Meriteringstillfälle i slädhundstil Sprint: DP20 för Siberian husky. 

OBS enbart öppet för registrerade Siberian huskys. (FCI / SKK stamtavla. Svenskägd 
hund SKALL vara registrerad i SKK) Meritering är obligatoriskt. Regler och 
meriteringsblankett finns på www.sphk.se (Medlemskap i SPHK eller utländsk 
systerorganisation obligatoriskt.  Medtag medlemsbevis (medlemskort eller foto av 
baksidan på senaste medlemstidningen Polarhunden) alternativt mejla 
medlemsnummer i förväg till meritering.sh@sphk.se Info: Malin 0706398536. 

4spann ca 10-12 km & 8spann ca 18km. Delad dag så en klass kör färdigt och därmed 

lämnar området och parkeringen innan nästa klass. OBS: Mycket Tajt parkering så samåk 

gärna. 700 SEK Betalas till SPHK Gävle Dalas plusgiro 93 24 27 -8  

OBS: Pengarna MÅSTE synas på kontot senast 30 dec så betala i god tid! 

Anmälan via www.draghundsport.se / Tävlingskalender / Koppångsmeriten.  

Barnklass valfritt färdmedel och följeåkare körs mitt på dagen mellan Meriteringsklasserna. 

Anmäl via epost till Malin. ylajarvis@gmail.com 

 

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

Vägbeskrivning:  

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 reservat och trafiksituation.  

Boende finns exempelvis i Orsa på Www.orsahornbergagard.se, www.tallhed.com 
www.orsacamping.se 

eller Rosentorp stugby och bageri: Karin Dobbert 0706063910.  

Noppikoski anders.fras@orsabesparingsskog.se 0250-552605 
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