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PM 
SM BARMARKSDRAG 2021 

Degerfors Brukshundklubb och Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) 
hälsar varmt välkommen till SM i barmarksdrag i  

Kristinehamn och Hultets fritidsgård 7-10 oktober 2021. 
Tävlingen ingår även i World Cup. 

OBS!! Detta PM kommer att uppdateras löpande. 
Aktuellt gällande PM finns på SDSF hemsida. 

Hemsidor 
Inbjudan, PM, startlistor och resultat mm finns på SDSF hemsida https://draghundsport.se. 
Allmän information utöver detta PM hittas på Degerfors BK hemsida; https://degerforsbk.se. 

Covid-19 
En förutsättning för genomförandet av SM är att då gällande restriktioner kan följas. 
Här kommer aktuell information att anges.

Parkering 
Endast tävlande och funktionärer kommer att ha tillträde till parkeringarna vid tävlingsområdet. 
Tävlande samt funktionärer kommer att få särskilda tillstånd för att ta bilarna fram till 
tävlingsområdet. Större bilar (eller med släp) ska anmälas till goran@swefloor.se (märk 
parkering) senast 1/10.  

Uppställning av husbilar för övernattning är möjlig i begränsad omfattning, men måste också 
föranmälas (all parkering och uppställning är utan el). Hundhagar runt parkerade bilar kommer 
ej att tillåtas. Publik hänvisas till publikparkering utanför området. 
För övernattning i husbilar och husvagnar rekommenderas Kristinehamn Herrgårdscamping & 
Stugor. 
Respektera parkeringsvakternas anvisningar. 

Vägbeskrivning 
E18 mot Kristinehamn. Sväng av vid Övre Kvarnmotet (östra infarten mot Kristinehamn, vid Mc 
Donalds). Vid viadukten ta vägen norrut mot Bjurtjärn, sväng direkt vänster mot Hultets 
fritidsgård.  
Från Mariestadshållet kör mot E18, passera under viadukten rakt fram, sväng direkt vänster 
mot Hultets fritidsgård.  

https://draghundsport.se/
https://degerforsbk.se/
mailto:goran@swefloor.se
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Hundar inom området 
Det är INTE tillåtet att ha lös hund inom tävlingsområdet eller längs motionsspåren och 
skogsområdet kring arenan enligt kommunala ordningsstadga. Respektera detta. 

Valpar under 4 månaders ålder får inte införas på tävlingsområdet. 

Tänk på att rasta hundarna innan du kommer till tävlingsområdet! Det kommer att finnas 
särskilda hundtunnor utställda i anslutning till parkeringarna. Där finns också en uppmärkt 
rastningsrunda. Plocka upp efter hundar och släng i avsedda hundtunnor. 

Regler och domare 
SM-domare är Ninni Hjortvall och Cilla Öhrström.  
IFSS tävlingsregler kompletterat med SDSF:s nationella tävlingsregler för barmarksstil gäller. 
Reglerna finns på Svenska Draghundsportförbundets hemsida: 
http://www.draghundsport.se/dokumentarkiv/default.aspx   

Anmälan 
Sker via tävlingskalendern på SDSF:s hemsida, www.draghundsport.se. 
Sista anmälningsdag: 2021-09-23. 
Betalning till Degerfors BK: 

Plusgiro: 648 98 74-5  
Swish: 123 401 87 35 
IBAN: SE26 9500 0099 6042 6489 8745 

Anmälningsavgiften skall finnas tillgänglig på vårt plusgiro eller swish senast 2021-09-23. 
Betala i god tid om din bank behöver flera bankdagar för betalning. 
Ingen efteranmälan. Utebliven betalning innebär struken start.  
Anmälan Stafettlag mailas till: goran@swefloor.se 
OBS! Startkriterier enligt Nationella tilläggsregler (NTR 1.12.6). 

Anmälningsavgifter 
Seniorer 450 kr 
Veteran 450 kr 
Juniorer och ungdomar 250 kr 
Stafettlag 600 kr 

Protester 
Protester lämnas muntligt direkt vid målgång och skriftligt till sekretariatet senast 1 timme efter 
målgång. 

Omklädning 
Se områdeskarta (kommer senare). 

Boende 
Kontakta: Kristinehamns turistbyrå - Visit Kristinehamn 
Se även under rubriken Parkering. 

Kontakt för frågor 
Hans Pettersson, tel. 070-662 13 32 hans.pettersson@draghundsport.se 
Anna Haeggblom Bjellå, tel. 073-668 24 80, anna@bjella.se  
Göran Olsson, tel 070-362 95 04 goran@swefloor.se 

http://www.draghundsport.se/dokumentarkiv/default.aspx
mailto:goran@swefloor.se
https://www.visitkristinehamn.se/sv/turistbyra
https://www.visitkristinehamn.se/sv/turistbyra
mailto:hans.pettersson@draghundsport.se
mailto:petter.hillborg@telia.com
mailto:goran@swefloor.se
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Sekretariat 
I sekretariatet hämtas nummerlappar (samma nummerlapp används dag 1 och dag 2, 
respektive dag 3 och dag 4). Nummerlappar lämnas efter målgång dag 2 respektive dag 4. 
Sekretariatet kommer vara öppet onsdag kväll – söndag. 
Öppettider: se Program och tidschema. 
Kom ihåg ifylld chiplista och vaccinationsintyg! Tävlande med hundar som startar i klass B och 
C ska uppvisa registreringsbevis. 
Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 500 kr. Ej återlämnat chip debiteras med 1 000 kr. 

Lagledare/Lagledarmöte 
Skicka kontaktuppgifter på klubbens lagledare till par@bjella.se senast 1 timme innan mötet. 
OBS! obligatorisk närvaro! Varje förening ska ha en representant på lagledarmötet. Avprickning 
kommer att ske.  
Förening eller aktiv kan nyttja annans förenings lagledare, men då ska detta meddelas 
sekretariatet senast 1 timme innan så att avprickning kan ske. Tid och plats, se Program.  

Banorna 
Banan är befintliga motionsspår med grus och gräs. Banorna är breda och ska ge goda 
möjligheter till omkörning. Sträckningar och höjdprofil; se Bankartor. 
Här kommer att läggas upp en länk till filmade åkturer på respektive bana. 

Bangenomgång 
Bangenomgång kommer att hållas före första start på torsdag och lördag. 
Tid och plats se Program och tidschema.  

Provkörningsklass 
På lördagen kommer vi att ha möjlighet att provköra banan under tävlingslika förhållanden. 
Anmälan 1 timme innan. Avgift 50 kr. Man får då en gul väst och kommer att släppas i väg av 
startfunktionärer. Egen tidtagning gäller. Mer information kommer senare. 

Veterinär 
Veterinär kommer att finnas på plats del av tid under tävlingsdagarna. 
Tider för veterinär se kommande uppdaterat PM.  

Besiktning av fordon 
Besiktning/Säkerhetskontroll av cyklar, vagnar och kickbike är obligatorisk. 
Godkänt fordon kommer att märkas upp och kontrolleras vid start. 
Tider: Se Program. 
Plats: Se områdeskarta (kommer senare). 

Inför start 
Startområdet är begränsat, minimera därför antalet handlers. Ingång till startområdet sker via 
gångfålla. I startområdet sker montering av tidtagningschip. Den tävlande ansvarar själv för att 
chippet sitter fast. Nytt chip varje dag, dvs chipet lämnas i målfållan. 

Var på plats i god tid till start. Endast startande, handlers samt funktionärer får vistas inom 
startområdet!  

Mål 
Inom målområdet får endast tävlande och funktionärer vistas. I målfållan bakom anvisad linje får 
dock även handlers vistas. I övrigt är det inte tillåter att vistas i målfållan. Tävlande ska efter 
målgång så snart som möjligt lämna målfållan via anvisad väg. 
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Tävlingsbanan 
Under tävling får endast tävlande (iförd nummerlapp) och funktionärer (med väst) vistas. I övrigt 
är det förbjudet att vistas i spåren under pågående tävling.  

Bandistanser 

Linlöpning 
Seniorer, juniorer och yngre veteraner: 4,0 km 
Äldre ungdomar och äldre veteraner: 3,0 km 
Yngre ungdom (ej SM): 2,4 km 
Barn (ej SM): 1,0 km 

Cykel 
Seniorer, juniorer och yngre veteraner: 4,6 km 
Äldre ungdom och äldre veteraner:  4,6 km 

Scooter 
1 hund seniorer och juniorer:  4,6 km 
1 hund yngre och äldre veteraner: 4,6 km 
1 hund äldre ungdom: 4,6 km 
2 hundar senior: 4,6 km 
1 hund yngre ungdom (ej SM): 2,4 km 

Vagnar 
Äldre ungdom, junior, senior: 4,6 km 
Yngre ungdom (ej SM): 2,4 km 
Barn (ej SM): 1,0 km 

Stafett junior 
Linlöpning: 3,0 km 
Scooter: 4,0 km 
Cykel: 4,0 km 

Stafett senior 
Linlöpning: 3,0 km 
Scooter: 4,0 km 
Cykel: 4,0 km 

Stafettlag 
Anmälan enligt ovan. Laguppställning lämnas in till sekretariatet senast lördag kl:17.00. 
Ändring av laguppställning är möjlig fram till 1 timme innan start på söndag.  
Genomgång av stafettproceduren start/växlingar etc. kommer att hållas innan start. 
Tid och plats; se Program och tidschema. 

Besiktning av banan 
Se Program. 
Banorna är väl skyltade. 
Inga fordon med hund är tillåtna, endast gående, gående med hund eller fordon utan hund är 
tillåtet. OBS! detta är inte ett provkörningstillfälle. 

Provkörning av banorna med hund 
Vi kommer att bjuda in för provkörning av banorna någon helgdag under senare delen av 
september. Det kommer inte att vara regelmässigt skyltat, men hänvisningsskyltar för de olika 
banorna kommer att finnas. Mer information om detta se uppdaterat PM senare. 
OBS! Det är inte tillåtet att cykla eller köra hund på motionsspåren, undantaget de möjligheterna 
som anges i detta PM. 
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Mat 
Inom tävlingsområdet kommer det finnas matförsäljning och kiosk under tävlingsdagarna (kaffe, 
hamburgare mm).  

Kamratmiddag 
P.g.a. rådande restriktioner och osäkra covid-19-förhållande vid tiden för SM planeringen 
kommer ingen gemensam kamratmiddag att hållas. 

Prisutdelning 
Fredagens och söndagens prisutdelningar genomförs utomhus ca 1 timme efter sista målgång. 
Exakt tid meddelas av speaker. 

Startlistor 
Slutliga startlistor kommer att finnas på SDSF hemsida tisdag kväll för dag 1 och på torsdag 
kväll för dag 3. 
OBS! Sammanslagning till mixade klasser gäller för scooter vid ej mästerskapsstatus. Gäller 
inom gruppen (A, B, C).  

Startordning 
SDSF kommer att seeda samtliga klasser för att få rättvisa förhållande. Vid start dag 2 gäller 
jaktstart med 1 minuts mellanrum. Sammanslagning av hundgrupper inom respektive klass 
kommer att göras, dvs A, B, och C hundar startar i samma klass utifrån tiden dag 1. 

Resultat 
Anslås vid sekretariatet samt läggs ut på SDSF hemsida. 
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Program och tidschema - preliminärt 
OBS! Tiderna kommer att justeras utifrån antalet deltagare. 

Onsdag 6/10 

Kl. 17:00-20:00 Sekretariatet öppet 
Kl. 17:00-20:00 Besiktning av banan möjlig 
Kl. 17:00-20:00 Besiktning fordon möjlig 

Torsdag 7/10 

Kl. 07:30 Sekretariatet öppnar 
Kl. 07:30-09:00 Besiktning fordon för torsdag och fredag 
Kl. 08:00  Lagledarmöte i sekretariatet (obligatorisk närvaro)  
Kl. 08:30  Bangenomgång vid spårkartan bredvid sekretariatet 
Kl. 09:00  Invigningsceremoni vid kullen 
Kl. 10:00  Första start cykel 
Kl. 12:30  Första start linlöpning 
Kl. 17:00-20:00 Besiktning av banan möjlig 

Fredag 8/10 

Kl. 07:30 Sekretariatet öppnar 
Kl. 07:30-09:00 Besiktning fordon för lördag och söndag 
Kl. 08:00  Lagledarmöte i sekretariatet (obligatorisk närvaro) 
Kl. 09:00  Första start cykel 
Kl. 11:30  Första start linlöpning 
Kl. 14:30 Barn och ungdomsklasser (ej SM) 
Kl. 16:00 Prisutdelning (tidigas 1timme efter sista målgång) 
Kl. 17:00- 20:00  Besiktning av banan möjlig 

Lördag 9/10 

Kl. 07:30 Sekretariatet öppnar 
Kl. 07:30-09:00 Besiktning fordon för lördag och söndag 
Kl. 08:00  Lagledarmöte i sekretariatet (obligatorisk närvaro)  
Kl. 09:00  Bangenomgång vid spårkartan bredvid sekretariatet 
Kl. 10:00  Första start scooter 
Kl. 12:30  Första start vagn 
Kl. 14.00 Provkörningsklass med hund  
Kl. 17:00-20:00 Besiktning av banan möjlig 

Söndag 10/10 

Kl. 07:30 Sekretariatet öppnar 
Kl. 08:00 Lagledarmöte i sekretariatet (obligatorisk närvaro) 
Kl. 09:00 Första start scooter 
Kl. 11:30 Första start vagn 
Kl  12:30 Barn och ungdomsklasser (ej SM) 
Kl  13:00 Genomgång inför Stafetter  
Kl. 13:30 Stafetter 
Kl. 16:00 Prisutdelning (tidigas 1timme efter sista målgång) 
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Banskiss 4,6 km 
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Banskiss 4,0 km 



9

PM SM Barmarksdrag 2021
Uppdaterad: 2021-07-04 

Banskiss 3,0 km 
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Banskiss 2,4 km 
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Banskiss 1,0 km – 0,4 km 


