
 

 

 

inbjuder till Umedraget 2, 9 februari 2019 

 

Plats: Tvärålunds skidstadion, Tvärålund Vindeln 

 

Första start:  Tävlingsklass kl. 10.01 

  Barnklass mellan tävling och motionsklass 

Motionsklass startar när tävlingsklassen är klar 

 

Sekretariatets öppettider: kl. 9.00 – 9.30. Gäller för startande i både 

tävlings- och motionsklass. 

Vaccinationsintyg uppvisas vid registrering på tävlingsplatsen.  

 

Bangenomgång: kl. 9.30 

 

Prisutdelning: Resultatgenomgång kommer hållas efter sista målgången i 

motionsklassen. Priser kommer att delas ut i barn, ungdoms- och 

juniorklasserna. 

 

Tävlingsledare:  Christin Westman, 070- 583 19 76 

christin@umeadraghund.se  

    

Banchef:      

Domare:   Owe Johnson 

 

Tävlingsdistanser: Tävlingsklass 

  Lina senior herr A,   15 km  

  Lina Yngre veteran herr A  10 km 

  Lina senior dam A, Yngre veteran  10 km  

  Lina herr/dam B/C   5 km 

  Lina ungdom, junior, äldre veteran 5 km 

Pulka  senior herr A,   15 km  

Pulka yngre veteran herr A  10 km 
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Pulka seniror dam A, Yngre veteran 10 km  

Pulka herr/dam B/C   5 km 

Pulka ungdom, junior, äldre veteran 5 km 

I barnklass/yngre ungdom anpassas distansen efter deltagarna. 

 

Motionsklass (lina) 

MOTN1 (en eller två hundar) 5 km och 10 km 

Start i motionsklass kommer ske blandat men ungdomar startar först.    

 

Anmälan 

Anmälan sker via Svenska draghundsportförbundets (SDSF) hemsida, 

draghundsport.se. Sista anmälningsdag:  5 februari 2018. 

Efteranmälan är inte möjlig.  

 

Grönt kort och tävlingslicens krävs för att starta i tävlingsklass. 

Det är inte tillåtet att starta med fler än en hund i samma tävlingsklass.   

 

Startavgift: 

Tävlingsklass 150 kr 

Motionsklass 150 kr  

Tävlingsklass + motionsklass 200 kr.  

Barn-, ungdoms och juniorklass gratis 

 

Anmälningsavgift betalas till bg 876-0522 eller Swish 123 420 39 15. 

Anmälningsavgiften ska vara betald innan anmälningstiden har gått ut. 

Utebliven betalning vid sista anmälningsdag betyder att anmälan är 

ogiltig. Märk betalningen med tävlingsdatum, klass och ditt namn. 

Exempelvis 6 okt Kalle Karlsson, DBM  

 

Praktisk information 

Det finns toalett och omklädningsrum på tävlingsplatsen. 

Fikaförsäljning kommer finnas. 

 

Vid frågor, kontakta tävlingsledare Christin Westman. 

 

VÄLKOMNA önskar Umeå draghundsklubb! 

 



 

 

OBS! Under dagen kommer det att tas foton och pressmeddelande till 

media kommer delges efteråt. Vill du inte synas på bild, meddela detta 

till tävlingsledaren. Tack! 


