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PM till deltagare på Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race 2015 

 

Till alla förare och handlers, 

Välkomna till sjunde upplagan av Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race! Vi är 

mycket stolta över att ni har gett oss förtroendet genom att ni har anmält er till tävlingen, och 

vi kommer göra allt vi kan för att det skall bli en så bra tävling som möjligt för alla deltagare.  

Vi ber er noggrant läsa igenom detta PM, och fylla i de formulär som skall fyllas i. Nu återstår 

bara att önska alla medverkande, både förare och handlers, lycka till!  

Känn er varmt välkomna! 
 

Organisationen för Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race 

 

Innehåll: 

● Program 

● Regler för Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race 2015 

● Veterinärinformation 

● Information till handlers 

● Preliminär banbeskrivning. 

● Blankett för försäkran om att köra tävlingen på egen risk 

● Spannöversikt, bifogas i separat dokument. 
 

Viktiga upplysningar 

 

När du kommer till Strömsund skall du registrera dig i sekretariatet som är beläget i Folkets 

Hus. På sekretariatet kommer vi att gå igenom följande: 

● Kontroll av tävlingslicens 

● Inlämning av förarförsäkran, ifylld och klar (bifogad dokument) 

● Spannöversikt visas ifylld och klar till sekretariatet (bifogad dokument) 

● Vaccinationskontrollen av hundarna i spannet noteras på Spannöversikt, (bifogad 

dokument) 

● Utdelning av veterinärhandbok (OBS!!! Skall fyllas i innan veterinärbesiktning!) 

● Utdelning och försäljning av biljetter till banketten (200 SEK)  

● Utdelning av nummervästar till förare och handlers (Handlervästar skall lämnas 

tillbaka, om inte kommer föraren att debiteras med 300 SEK) 

● Vägning av hundmaten som hör till obligatorisk utrustning 

● Alla förare skall även skriva upp sin handlers namn och telefonnummer på en lista 

 

OBS! Samtliga hundar skall veterinärbesiktigas före start.  

Förare måste registrera sig i sekretariatet före veterinärbesiktning. Veterinärbesiktning 

kommer att ske fredagen den 20 februari kl 10-12 och 13-17 på parkeringen mitt emot Folkets 

Hus. Funktionärer finns på plats och anvisar platser. 

Veterinärbesiktning: 
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Inför besiktning tas hundarna ut och veterinärassistenter gör ett ID-kontroll mot 

spannöversiktet. Därefter utför veterinären besiktningen och gör ev. noteringar i 

veterinärhandboken. Försök att besiktiga så tidigt som möjligt, det är förarens ansvar att 

hundarna är besiktigade före start. 
 

 Program Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race 2015 

 

Fredagen den 20 februari 

Kl 10.00 – 12.00  och 13.00-17.00  

Sekretariatet öppet för incheckning, vägning av foder, kontroll av vaccinationsattest och 

försäljning av biljetter till banketten (ingår i startavgiften, 200 SEK för övriga deltagare). 

Plats: Folkets Hus, Strömsund 

 

 Kl 10.00 – 12.00 och 13.00 – 17.00 

Veterinärbesiktning, på parkeringen mitt emot Folkets hus. Samtliga hundar skall besiktigas 

före start.    
                     
 Kl. 17.00 - 19.00  

Fredagsbuffé på Hotell Nordica (bredvid Folkets Hus) för förare, handlers och funktionärer. 

(Ingår ej i startavgift) 
 

Kl. 19.00 – 20.00 

Förarmöte med obligatorisk närvaro för alla förare (upprop sker) och handlers. 

Presentation av prisbord och sponsorer.  

Plats: Folkets Hus 
 

Lördagen den 21 februari  
Kl. 08.00 – 09.00  

Inkörning på startområdet i Storåbränna 
 

Stickprovskontroller av obligatorisk utrustning sker på plats före start.  

 

Kl. 11.00  

Starten går för Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race 2015! 
 

Söndagen den 22 februari 

Ca kl 15.00  

Vinnande spann går troligen i mål i Storåbränna.  

Väder och vind lär självklart påverka den totala körtiden och tidpunkten för första spann i 

mål. Målgång av alla tävlande beräknas ske fram till och med måndag eftermiddag kl 13.00. 
 

Måndagen den 23 februari 

Kl 13.00  

Sista tid för målgång. 
 

Kl 16.00-17-00  

Evalueringsmöte, Folkets Hus Strömsund. 
 

Kl 17.00-20.00 

Bankett med prisutdelning, Folkets Hus Strömsund 
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Hotell Nordica serverar maten.  
 
 

REGLER FÖR AMUNDSEN – Mid Scandinavian Sled Dog race 2015 

 

Tävlingen körs enligt IFSSs regler. 
  
För att få starta i Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race måste du ha giltig 

tävlingslicens och hundarna måste vara chipmärkta.  

För svenska förare gäller dessutom krav på Grönt kort.  
 

Observera IFSSs regler gällande bromsmatta:  

Släden ska vara försedd med tillräcklig broms, bromsmatta, buskbåge, TVÅ snöankare samt 

transportsäck. Bromsmattan ska vara tillräckligt stor för att kunna kontrollera spannet. 

Bromsmattan ska vara fästad i släden via ett stabilt "tip-upp"-system".  
 

Punkt 1 Spannstorlek 

Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race har två spannsklasser: 
 

8 -12 spannsklass, spannet får inte bestå av mer än 12 hundar eller färre än 8 hundar vid start. 

Vid målgång måste spannet bestå av minst 6 hundar.  
 

6-8 spannsklass, spannet får inte bestå av mer än 8 hundar eller färre än 6 hundar vid start. 

Vid målgång måste spannet bestå av minst 5 hundar.  

 

Punkt 2 Ställa av hundar 

Det är endast tillåtet att ta ut hundar ur spannet på checkpoint. Föraren ansvarar för att hundar 

blir omhändertagna av egen handler samt informera veterinär eller domare. Avställd hund 

strykes i veterinärhandboken. 

 

Punkt 3 Chipmärkning 
Alla hundar som deltar i Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race måste vara 

chipmärkta. 

 

Punkt 4 Plogad väg 
Det är inte tillåtet för spannen att följa plogad väg på andra sträckningar än där arrangören 

beslutat (markerad bana). Upplysningar om detta ges på förarmötet.  
 

Punkt 5 Start 
Startintervall är 1 min. om inte annat bestäms av arrangören.  

Det är två startgrupper, 12-spann och 8-spann, utjämningstiden gäller inom respektive 

startgrupp. 

Föraren skall följa arrangörens anvisningar för att komma från uppställningsplatsen och fram 

till starten. Föraren får ta emot hjälp av handler och funktionärer för att leda spannet fram till 

startlinjen.  
  
Punkt 6 Hjälp utifrån 
Deltagarna får inte ta emot någon hjälp från utomstående under tävlingen. 

 

Punkt 7 Hjälp på checkpoint 
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Deltagare kan ta emot hjälp med att bromsa, hålla och styra spannet fram till, och ut från, 

anvisad uppställningsplats. Sådan hjälp kan bara fås inom markerat område på checkpoint. En 

(1) handler får stå vakt bakom släden och ha uppsyn över hundarna. 
 

Det är inte tillåtet att emot någon form av hjälp från andra personer på checkpoints. Detta 

omfattar allt arbete med hundspannet under vilotiden på uppställningsområdet.  

Undantag är att förarna får hjälpa varandra. 
 

Punkt 8 Obligatorisk vila 

Amundsen Race har en total obligatorisk vila på tio (10) timmar + utjämningstid. Denna vila 

kan föraren fördela valfritt mellan Checkpoint Storåbränna 1 och Checkpoint Storåbränna 2. 

Föraren har själv ansvar för att vilotiden i sin helhet tas ut. 

 

Punkt 9 Checkpoints 

Checkpoints är att betrakta som delmål i tävlingen. Föraren måste själva signera in/ut sig från 

checkpoints innan spannet fortsätter tävlingen. 

Förare skall ha på sig nummerlappen när de kommer till och lämnar checkpoint. Både förare 

och handlers skall ha på sig nummerlappen under tiden de uppehåller sig på 

uppställningsområdet.  
 

Föraren ansvarar för att handler städar upp på checkpoint efter att föraren och spannet lämnat 

området. Krattor och sopsäckar tillhandahålls av arrangören. 
 

Checkpoint Storåbränna 1 + 2: Här finns möjlighet till depå och tillgång till halm och kallt 

vatten. I Storåbränna finns uppvärmt tält, eget liggunderlag och sovsäck används. 
 
 

Punkt 10 Depå 

Depå finns på följande checkpoints: Storåbränna 1 och 2. Depåsäckar placeras på det 

markerade området. Märk tydligt upp depåsäcken med namn och startnummer.  

Reservsläde får inte tas ut från depån och på uppställningsområdet annat än då släde skall 

bytas. 

 

Tom släde får bytas ut mot tom släde - en gång. Detta skall meddelas domare, tävlingsledning 

eller checkpointansvarig. 

 

Kylbag, eller liknande utrustning, som är i depån skall vara tom och tas tom ut till 

uppställningsområdet.  

Det är inte tillåtet för handler att i förväg koka upp vatten eller bereda foder och lämna detta i 

depån.  

 

Föraren fraktar allt som tas ut från depån till uppställningsområdet. Detsamma gäller 

utrustning och allt avfall från uppställningsplatsen tillbaks till depån. 
 

Punkt 11 Obligatorisk utrustning  
Följande utrustning är obligatorisk att ha i släden under tävlingen. Det finns ett allmänt krav 

på att utrustningen skall vara funktionell för att vara godkänt. Utrustningen kontrolleras före 

start, på checkpoints och i mål. 
 

● Två (2) snöankare 
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● Fjällkartan Z3 och Terrängkartan 703. (Kartor finns att köpa på Turistbyrån som ligger 

i Folkets Hus) 

● Veterinärhandbok (delas ut vid registrering och lämnas in vid målgång/avbruten 

tävling). 

● Vattenkokare/hundkök med en behållare för att värma minst 0,5 liter vatten per hund. 

Skall finnas i släden under hela tävlingen. 

● Magnetisk kompass. 

● Snöspade. 

● Yxa eller stor kniv (minst 20 cm blad). 

● Sovsäck för extrema vinter förhållanden.  

● Extremvindsäck (fodrad) för extrem väderlek.  Alternativ: Tält för vinterförhållande 

+ spritkök/stormkök med bränsle for 1 dygn. (Tältet skall vara utformat så att man 

tryggt kan värma upp det med spritköket inne. Brännare från Norska forsvarets 

nødrasjon godkänns inte som spritkök).  

● Extra kläder med under-och ytterkläder, strumpor och skor. 

● Förstahjälpen utrustning för förare och hundar. 

● 2 stycken ljusstavar med minimum 6 timmars ljus. Skall bäras på kroppen, inte i 

släden! 

● 8 sockor/hund från varje checkpoint, inklusive de som är i bruk. 

● Nödranson till hundarna, ett halvt kilo per hund i spannet vid start. Detta foder skall 

packas separat, förseglas och föras till mål oöppnat oavsett hur många hundar man 

tagit ut under tävlingen. 

● Föraren skall ha mat till sig själv för minimum ett dygn och föras över mållinjen.  
 

Släden och slädsäcken måste vara av en sådan storlek att det ska finnas plats för en 

trött/skadad hund. Hunden skall transporteras på ett tryggt och säkert sätt under den tid den 

vistas i släden. 
 

Obligatorisk utrustning som förlorats eller blivit förstörd kan ersättas från depåsäck eller 

handler. Utrustningen visas för domare, tävlingsledning eller checkpointsansvarig och bytet 

noteras av tävlingsledningen. 
 

Släde får dock endast bytas en gång under tävlingen. 
 

Hundsockor, pannlampa/batterier och bränsle för kök/kamin är undantagna och kan ersättas 

från depån. 
 

Punkt 12 Skötsel och utfodring av hundar 
All omvårdnad och utfodring av hundar får endast utföras av föraren. Det är bara tillåtet att ta 

med kallt vatten för matlagning av hundmat. All utfodring av hundar skall ske utomhus. 
 

En hund som kommer till checkpoint i släden skall uppvisas för veterinär. Hunden får 

fortsätta tävlingen om veterinär tillåter det. 

 

Punkt 13 Död hund 
Om en hund dör under tävlingen på spåret mellan checkpoints, så måste den tas till 

nästkommande checkpoint eller tillbaks till föregående checkpoint. Hunden ska transporteras i 

släden och täckas vid ankomst till checkpoint. Föraren skall så snart som möjligt efter att ha 

ankommit till checkpoint att anmäla till domare, tävlingsledning och/eller tävlingsveterinär. 

Föraren kan bara fortsätta tävla efter att tillstånd beviljats av domare, tävlingsledning och/eller 
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tävlingsveterinär.  Föraren kan diskvalificeras från deltagande om det framgår av 

undersökningarna att föraren gjort sig skyldig till misshandel av hund eller annat som ledde 

till hundens död. Föraren kan också diskvalificeras om han/hon vid en tidigare checkpoint har 

fått skriftligt besked om att lämna sin hund, om inte hunden dog på grund av andra orsaker. 

Om det krävs en obduktion av hunden kommer det inte att debiteras föraren. 

 

Punkt 14 Draglinor 
Det skall finnas en wire i huvudlinan/mittlinan. 

 

Punkt 15 Fri körning 
Det är fri körning minst 1 km före mål, och skall vara tydligt markerat. Spåret på denna 

sträcka bör vara tillräckligt brett att spann kan passera. 

 

Punkt 16 Brott mot reglerna 
Brott mot bestämmelserna om extern hjälp på checkpoints kan leda till att föraren 

diskvalificeras. 

 

Punkt 17 Renbetesland 
Spåret är delvis draget i renbetesland, därför måste hundarna hållas under sträng kontroll. 

Föraren är ansvarig för eventuella skador han/hennes spann orsakar renar. På sträckor där 

renar kan förväntas mötas skall föraren vara fäst vid spannet/släden med ett rep eller liknande. 

Förare som observeras med lös hund(ar) kommer omedelbart att diskvalificeras. 
 

På Checkpoint Storåbränna gäller skärpt uppsyn, vilket innebär att ingen förare/handler får 

lösrasta hundar som är plockad ur löpet/extra hundar som är med i hundbilar. 

 

Punkt 18 Nedskräpning 
Nedskräpning längs leden kan leda till diskvalificering. 

 

Övrigt 
Arrangören kan kräva att föraren bär reklam på kläder eller på släden. 

 

En förare som väljer att bryta tävlingen skall så snart som möjligt underrätta 

tävlingsledningen och ansvarar själv för att transportera sig själv, sina hundar och sin 

utrustning och depå från checkpoints. 

Eftersökningar efter förare startar normalt ca 24 timmar efter sista kontakten. Onödig 

fördröjning mellan checkpoints bör därför undvikas. 

 

Det är tillåtet för föraren att sitta på släden. 

 

Eventuell protest skall lämnas skriftligt till domare/Jury inom 1 - en - timme efter målgång. 

Protest avgift är 50 SEK. 
 

Lycka till! 
 
 
 

VETERINÄR INFORMATION   
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OBS! Tävlingen följer det svenska doping reglementet. 
 

Deltagarens ansvar  

 

Som förare har Du genom anmälan till tävling förbundit Dig att följa gällande 

dopingföreskrifter avseende såväl förare (RF: s dopingreglemente www.rf.se ) som 

hund.  

Nationellt dopingreglemente för hund, www.skk.se, avseende karenstider och 

dispensmöjligheter för förbjudna substanser och metoder.  

Det är den enskilde förares ansvar att sätta sig in i regelverket. 
 

Vacciner 

Alla hundar som kommer utanför Sverige och Norge måste ha rabiesvaccin, på 

Jordbruksverkets hemsida  www.jordbruksverket.se finns mer information.  

Alla hundarna, oavsett från vilket land, måste vara vaccinerade mot valpsjuka, parvo och 

smittsam leversjukdom. 1:a gångs vaccinerade hundar får inte ha vaccin som är äldre än 1 år 

(365 dagar). Revaccinerade hundar (från andra dokumenterade vaccinationen på 

vaccinationskortet) får inte ha vaccin som är äldre än 3 år under tävlingen. Vaccinationen ska 

vara gjord minst 14 dagar före tävlingsdagen.  
 

Vidare rekommenderas att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parainfluensa 

(kennelhosta). 
 

Avmaskning 

Vad gäller avmaskning är kravet borta, då rävens dvärgbandmask under förra året konstaterats 

på ett antal lokaler i Sverige, som därmed inte kan betraktas som fritt från sjukdomen. 

Fortfarande rekommenderas dock hundar som kan ha varit i kontakt med smågnagare att 

avmaskas innan inresa till Sverige.  
 

Från och med 1 maj 2013 gäller nya regler för hundar som reser från Sverige till Norge. 

Hunden måste vara avmaskad mot rävens dvärgbandmask. Avmaskning skall ske 1-5 dygn 

innan inresa till Norge, utföras av veterinär och dokumenteras i hundens pass. Krav på 

avmaskning från Sverige gäller även till EU-länderna Finland, Storbritannien, Irland eller 

Malta. Avmaskning ska ske 24–120 timmar innan inresa och det är således inte längre möjligt 

att avmaska direkt innan gränspassage.  
 

Veterinärer på Amundsen - Mid Scandinavian Sled Dog Race erbjuder detta kostnadsfritt för 

deltagare under förutsättning att föraren själv tillhandahåller avmaskningsmedel. (Vi 

rekommendera att föraren själv medtar avmaskningsmedel då vi inte kan garantera att det 

finns tillräckligt i Apotekets sortiment i Strömsund). 
 

Doping/mediciner 

I utgångspunkt är alla mediciner för hundar samt doping av hundar och förare förbjudet. Om 

en deltagare blir ertappad med mediciner i släden, riskerar vederbörande att bli 

diskvalificerad. Många mediciner har dessutom karantänsregler, d.v.s. att de inte kan ges 

inom ett visst antal dagar före en tävling. För detaljer om medicinering av hundar finns mer 

information på www.skk.se.  Vid nödvändig medicinering som är tillåten, vänligen kontakta 

domaren och säg till före tävlingen så att det inte blir något missförstånd.  

Hundpass 

http://www.rf.se/
http://www.skk.se/dokumentbanken/nationellt-dopingreglemente/
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/inochutforsel/hundarkatterochillrarinforsel/inforselfraneu.4.5075e861320679518380006989.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/inochutforsel/hundarkatterochillrarinforsel/inforselfraneu.4.5075e861320679518380006989.html
http://www.skk.se/dokumentbanken/nationellt-dopingreglemente/
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Hundpass för varje enskild hund är obligatoriskt vid införsel till Sverige från EU.  

Från och med 29 december 2014 gäller nya regler i EU: Mer information hittar du på 

Jordbruksverkets hemsida här. 

Från och med 1 maj 2013: Vid inresa med fler än fem hundar till Norge krävs ett 

hälsocertifikat som utfärdas av veterinär godkänd av norska Mattilsynet. Certifikatet är giltigt 

i 4 månader. Före hemresa ska hunden besiktigas inom loppet av 24 timmar och veterinär ska 

notera i djurens pass att besiktningen utförts. 

Veterinärer på Amundsen - Mid Scandinavian Sled Dog Race erbjuder detta kostnadsfritt i 

nära anslutning till tävlingen. Anmäles vid incheckningen. 

 

Handlers roll i Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race 

 

Handlers utgör tillsammans med förare ett lag, och har en mycket viktig roll i en 

långdistanstävling som Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race. 
 

Varje handler får en nummerlapp med samma nummer som sin förare och skall vara på 

kroppen när han/hon befinner sig på checkpointområdet. 

Handlers roll är bland annat att städa efter föraren på checkpoint, det vill säga även kratta upp 

halm.  
 

Det är viktigt att handlers känner till de regler som gäller för Amundsen – Mid Scandinavian 

Sled Dog Race, och det är förarens ansvar att handlern får rätt information. 
 

Inom långdistanskörning råder en mycket positiv atmosfär, där det visserligen finns ett stort 

tävlingsmoment men ändå en hjälpande och kamratlig anda. Amundsen – Mid Scandinavian 

Sled Dog Race önskar att alla medverkande, både förare, handlers och funktionärer, bidrar till 

att den goda tävlingsandan bibehålls. 
 
 
 
 

Vägbeskrivning  till handlers 

 

CAMPINGEN I STRÖMSUND – STARTEN I STORÅBRÄNNA, ca 40 km 

Från campingen/Dollarstore, ta E45 söderut mot Östersund, sväng västerut (höger) efter några 

hundra meter i riktning mot Föllinge (väg 339). Efter drygt 30 km passerar man bron över 

Storån, sväng norrut (höger) strax efter mot Lakavattnet och Storåbränna och fortsätt ca 5 km 

till Storåbränna. Vid Hembygdsgården i Storåbränna, sväng höger, över en bro och upp till 

startområdet, följ skyltningen. 

 

STARTEN – CHECKPOINT + MÅL I STORÅBRÄNNA, några hundra meter 

Från startområdet åker man uppåt i byn till checkpointen på Big River Camp, följ skyltningen. 

 
 

Preliminär Banbeskrivning  
 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/nyareglerforresormedhundkattochiller.4.3f310bf21497940761a1b863.html
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Amundsen – Mid Scandinavian Sled Dog Race 2015 

 

Etapp 1: Start- Checkpoint Storåbränna 1, ca 85 km 

Blandat markerad skoterled och skogsvägar. Delvis kuperad. 

Spåret följer markerad skoterled från Storåbränna till Öjarn. Därefter kör vi västerut mot 

Lakavattnet upp i lågfjällsterräng i vackra Hotagens naturreservat. Vi kör över fjällsjöarna 

Bävervattnet och Trollsvattnet innan spåret vänder österut igen och passerar Almdalens 

fjällgård på väg tillbaka mot Storåbränna. I Storåbränna kommer vi fram vid bygdegården och 

kör över ån för att sedan köra genom byn upp till Big River Camp och checkpoint 

Storåbränna 1. 
 

Etapp 2: Checkpoint Storåbränna 1 - Checkpoint Storåbränna 2, ca 100km 

Blandat skoterled och oplogad skogsbilväg. Delvis kuperad. 

Spåret följer till en början markerad skoterled förbi Öjarssjön. Därefter blir det blandad 

körning på oplogad skogsväg och myrstråk och mer oplogad skogsväg tills man når 

Siverflykojan. Där viker spåret in i naturreservat där vi kör på dispens, tills man åter kommer 

in på markerad skoterled vid Lill Fulvurn och följer den sedan ner till Storåbränna.  
 

Etapp 3: Checkpoint Storåbränna 2 - Mål Storåbränna, ca 100km 

Samma spår som etapp 2. 
 

Mycket av banan går i skogsterräng, över myrar och fjäll. Sträckorna är ungefärliga och kan 

komma att ändras. 
 
 

 

 

 

 

 


