
Anmälningsblankett till dragprov/ Sign up papers for sled dog draft test.  
 

1. Fyll i ditt namn 

Here you will write your name- first name and last name 

 

2. Här fyller du i din adress 

Here you will write your adress.  

 

3. Fyll i ditt mobilnummer 

Here you write your cellphonenumber 

 

4. Fyll i ditt telefonnummer 

Here you write your phonenumber 

 

5. Fyll i din e-post adress 

Here you write your e-mail adress 

 

6. Här fyller du i vilken tävling det gäller 

Here you write which competition it is for 

 

7. Här fyller du i vilken stad /ort tävlingen är i. 

Here you write which city/village the competition is in 

 

8. Här fyller du i vem som är arrangör för tävlingen.  

Here you write who is taking care of the competition for example SPHK Samoyed and so… 

 

9. Här fyller du i startdatum för tävlingen 

Here you write date for start of the competition 

 

10. Här skriver du i om det är en eller flera dagar som tävlingen är 

Here you write how many heats/days the competition is 

 

Under 10 fyller du i om du skall köra pulka eller släde 

 

Under 10 you write if you will go with pulka or sled 

Till höger om detta fyller du i vilken provtyp det gäller 

To the right you write which sledtest it is 



 

11. Här fyller du i vilken ras det är- se förkortningarna ovanför. 

Here you write which breed  you dogs are. AM= Alaskan malamute G = Greenlandsdog  S= samoyed 

SH = Siberian Husky 

 

12. Här fyller du i bokstäverna som finns först i hundens registrerings nummer 

Here you write the first letters in the dogs registrationsnumber  

 

13. Här fyller du i siffrorna i hundens registreringsnummer 

Here you write the numbers in the dogs registration number 

 

14. Här fyller du i hundens stamtavlenamn utan titlar 

Here you write the pedigreename for the dogs and no titles 

 

15. Här fyller du i hundens chipnummer 

Here you write the dog chipnumber 

 

 

Sedan måste du signera med din underskrift också, detta måste göras för hand. Det är inget krav men 

underlättar om ni skriver i blanketten på datorn. 

 

 

Then you have to sign the paper with your signature. It is not a requirement but makes it easier if you 

type in the form on the computer.  

 

In the yellow places you should not write anything.  


