Välkommen till Öppet Svenskt mästerskap / Kiruna Open
Sprint & Medeldistans, slädhundstil 9-11 februari 2018
Detta är ett preliminärt PM. Saknad information kommer att uppdateras.
Senast uppdaterad: 2017-12-14
Tävlingen som är en WCp tävling, genomförs på Kiruna Slädhundklubbs klubbspår invid Arena Arctica, Kiruna
flygplats
För er som kommer söderifrån, kör norrut längs E10 och följ skyltning mot Kiruna flygplats. Flygplatsen ligger ca
4 kilometer före Kiruna. Vid flygplatsen följer ni skyltning mot Arena Arctica varifrån ni kommer att se skyltar
från tävlingsarrangören. För er som kommer norrifrån - kör söderut längs Norgevägen, skyltning mot Kiruna.
Passera Kiruna och följ skyltning mot Kiruna flygplats. Koordinater 67°49’24.79 N 20°19’24.64 O
För information kring Kiruna stad, boende och turistinformation – kontakta Kiruna Lappland på
www.lappland.se eller via telefon +46-980-188 80.
I KSHK´s klubbstuga finns ett begränsat antal rum, samt ett begränsat antal motorvärmarplatser för uthyrning.
Logi i klubbstugan kostar 300kr/rum och dygn och motorvärmarplatserna 150 kr/plats och dygn. OBSERVERA
att all logi och elstolpar måste förbokas och betalas i samband med bokning. Först till kvarn! Bokning är
bindande och avgift återbetalas ej vid avbokning eller no show. Bokning sker via mail på info@kshk.se
Allmänt om spårsystem och Kiruna Slädhundklubb finns på www.kshk.se Generella upplysningar kring tävlingen
lämnas av Kiruna Slädhundklubb via e-post info@kshk.se Anmälan sker via www.draghundsport.se (MD6J
anmäler i MOTS1) Startavgift skall vara inbetald på KSHK´s plusgiro 43 06 48 – 6 senast 31 januari 2018 för att
anmälan skall vara giltig. Vi tar ej emot efteranmälningar. Anmälan är bindande och avgift återbetalas ej vid
avbokning eller no show.
Klass
SP2
SP2Y
SP4
SP4Y
SP 6
SP 8
SP U
MD6
MD12
MD6 J
SP2K
BARNS

Spann
2-spann (A,C,B)
2-spann äldre ungdom (A,B,C)
4-spann (A,C,B)
4-spann äldre ungdom (A,B,C)
6-spann (A,C,B)
8-spann (A,C,B)
Öppenklass (A,C,B)
6-spann (A,C,B)
Öppenklass (A,C,B)
4-6 hundar ungdom (ej SM status)
2-spann yngre ungdom (endast söndag)
Knatte (endast söndag)

Distans
5,8 km
5,8 km
10 km
10 km
13,4 km
17 km
24 km
40 km
40 km
24 km
3,3 km
800 meter

Startavgift
800 SEK
Gratis
800 SEK
Gratis
800 SEK
800 SEK
800 SEK
1000 SEK
1000 SEK
Gratis
Gratis
Gratis

Alla klasser går över 3 heat om ej annat noterat. 1 på fredag, 1 på lördag och 1 på söndag. Vi tillämpar
individuell start med 2 minuters startintervall mellan ekipage, 10 minuter mellan klasser under ALLA
tävlingsdagar. Förarmöte hålls torsdag kväll 8/2 klockan 19:00 och är OBLIGATORISKT för alla deltagare. Under
förarmötet får du information från domare och tävlingsorganisationen om bland annat spår och startlistor samt
nummerlappar. Pool tillåts i MD. I MD 12 tillåts en pool av 14 hundar i grupp A&B samt i MD6 tillåts en pool av
8 hundar i grupp A&B. Pool tillämpas ej i grupp C på grund av meritering.
Observera att expanderande stam –och draglinor ej är tillåtna.
Tävlingen är meriterande för för Grupp C: Siberian Husky. För frågor rörande meritering kontakta Andreas
Sande via telefon 070-340 10 31 eller mailto: andreas.sande@tjautjas.se

Tävlingsdomare, tillsatt av SDSF, är Olle Rosén. Upplysningar kring regelfrågor lämnas av Olle via telefon 070568 30 79 eller mail: olle.rosen@ubhk.se
För tävlingen tillämpas nationella tävlingsregler för slädhundsstil (reviderad april 2017), samt för meritering
SPHK:s gällande meriteringsregler. Regelverk finns att ladda ner på www.draghundsport.se under fliken
tävlingar/regler. Se särskilda regler för svenskt mästerskap! Vi har krav på hjälm i juniorklasser. SM genomförs
under samma tävling som Kiruna Open och därmed kommer två resultatlistor att upprättas. En för det Svenska
Mästerskapet och en där samtliga deltagare redovisas. Som startande för svensk klubb (ansluten till SDSF) krävs
FID-nr, grönt kort samt tävlingslicens. För utländsk tävlande krävs att du kan visa upp motsvarande licens för
det land du tävlar för.
Tävlingsveterinären tillsammans med tävlingsledare och huvuddomare ansvarar för djurskyddet, och
jordbruksverkets föreskifter gäller (exempelvis ålder och vaccinationer samt besiktning/kontroll av hundarna
under tävlingens alla tre dagar)
Vid slädhundstävlingar i Sverige tillämpas gruppindelning av hundar i tävlingsklass. Grupp A: alla hundar. Grupp
B: renrasiga hundar utom stående fågelhundar och Siberian Husky. Grupp C: Siberian Husky.
Vi har ett begränsat parkeringsområde. Vi vill därför uppmana alla att följa de anvisningar ni får av sekretariatet
vid registrering/ankomst. Sekretariatet finns i KSHK:s klubbstuga vid tävlingsområdet. När ni kommer ombedes
ni att lämna chiplistor samt visa upp vaccinationsintyg, ni får också mer information om er parkeringsplats. Vi
vill därför uppmana alla att ha både chiplistor och vaccinationsintyg klara innan ankomst för att underrätta
incheckning till tävlingsområdet.
Veterinärbesiktning sker på en av sekretariatet anvisad plats och tid. Genomförd och godkänd besiktning krävs
för start. Veterinärbesiktningen avslutas klockan 18 – se till att registrera dig hos sekretariatet i god tid. I
undantagsfall, kan besiktning ordnas på annan tid och mot extra kostnad motsvarande officiell veterinärtaxa på
jourtid. Detta måste dock aviseras per telefon till sekretariatet i god tid. Detta sker i överenskommelse mellan
veterinär och sekretariat och den enskilda tävlande och kan EJ garanteras.
Spåren är avstängda för träning från och med onsdag 7 februari kl. 18:00.

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare: TBD
Huvuddomare: Olle Rosén
Sekretariat & meriteringsansvarig: Johanna Adolfson
Tidtagning: Petra Lindh/Anki Lindgren
Spår & Tävlingsområde: Peter Lindgren/Stefan Gunnarsson
Tävlingsveterinär: Georgiana Sendroiu

070-568 30 79
070-228 09 26
070-321 14 96 / 070-261 31 31
070-645 18 86 / 070-342 64 35

Välkommen till ”Mushers dinner” i Klubbstugan på lördagen den 10 februari klockan 19:00. Pris är 200:- per
person. Anmälan och betalning sker i samband med att tävlingsavgiften betalas in till klubbens plusgiro. Ange
namn samt ”mushers dinner” på betalningen.

Program
Torsdag 8/2
14,00-17,00
14,30-18,00
18,00
18,30
19,00

Sekretariatet öppet
Veterinärbesiktning
Sekretariatet stänger
Öppningsceremoni
Förarmöte i Kiruna SHK:s klubbstuga. OBS! Obligatoriskt deltagande

Fredag 9/2
10,30
10,00-15,00

Första start
Fikaförsäljning öppen i Kiruna SHK:s klubbstuga

Lördag 10/2
10,30
10,00-15,00
19,00

Första start
Fikaförsäljning öppen i Kiruna SHK:s klubbstuga
Mushers dinner i KSHK´s klubbstuga vid Arena Arctica.

Söndag 11/2
09,30

Första start
Prisutdelning samt avslutningsceremoni 1 timme efter sista målgång vid Kiruna SHK:s
klubbstuga. Premiering till alla deltagare. Vi kommer bland alla deltagare som fullföljer
tävlingen att lotta ut en prissumma på 5000 kr, samt ytterligare 5000 kr till alla TILLRESTA
(utanför Kiruna kommun) ekipage. För att få ta del av prisbord och prispengar krävs att man
personligen närvarar vid prisutdelningen.

Tänk på att visa varandra respekt och hänsyn. Självklart tar alla upp efter sig och lämnar tävlingsplatsen i
samma fina skick som den var när vi kom!

Varmt välkomna önskar Kiruna Slädhundklubb!

