PM JÄMTDRAGET

OBS! Detta PM kan komma
att uppdateras löpande.

VÄLKOMNAR ER TILL

JÄMTDRAGET

OFFICIELL BARMARKSTÄVLING I
LORÅS

Plats: Åskälen i Lorås Strömsunds kommun
Tävlingsdag: 1-2 oktober 2022
Anmälan & Anmälningsavgift: Sker via
tävlingskalendern på SDSF:s hemsida,
www.draghundsport.se.
Sista anmälningsdag: 2022-09-09. Betalning till
Jämtlandsfjällens slädhundklubb och den ska vara
synlig på klubbens konto senast 2022-09-09. Vid
efteranmälan tillkommer 100 kr. Uppge namn och klass
på inbetalningen.
Plusgiro: 634 23 68-5
Swish: 123 113 18 04
Senior 300 kr
Veteran 300 kr
Junior 200 kr
Motion 100 kr
KLASSER LINLÖPNING:
Linlöpning Junior mix
Linlöpning senior herr
Linlöpning senior dam
Linlöpning yngre veteran mix
KLASSER CYKEL:
Cykel junior mix
Cykel senior herr
Cykel senior dam
Cykel yngre veteran mix
KLASSER SCOOTER:
Scooter 1 hund junior mix
Scooter 1 hund senior herr
Scooter 1 hund senior dam
Scooter 1 hund yngre veteran mix
Scooter 2 hundar senior mix
KLASSER MOTION:
Motionsklass 1- linlöpning (Lördag)
Motionsklass 2-Cykel/kickbike (Söndag)
Alla klasser förutom motionsklasserna kräver
grönt kort, licens och medlem i en klubb ansluten
till SDSF.
Regler och domare Domare är Alf Hallén. IFSS
tävlingsregler kompletterat med SDSF:s nationella
tävlingsregler för barmarksstil gäller. Reglerna finns på
Svenska Draghundsportförbundets hemsida.
Vid frågor: chairman@jfshk.se

Mat: Det kommer finnas försäljning av hamburgare, kaffe etc.
Toalett: Kommer finnas på plats
Vatten: Varje ekipage ansvarar för att ta med eget vatten
Alla ansvarar för att plocka upp efter sig och hålla det rent
runt omkring sig.

Parkering och boeende: Det kommer att finnas
parkering vid tävlingsområdet. Men begränsat antal. Vi
kommer inte släppa upp åskådare med bil utan dem
hänvisas till parkeringen en bit från tävlingsområdet.
Respektera parkeringsskyltarnas anvisningar. Det kommer
inte finnas möjlighet till att campa eller övernatta vid
tävlingsplatsen. Närmaste camping finns i Hammerdal.
Hundar inom området Det är INTE tillåtet att ha lös
hund inom tävlingsområdet eller längs motionsspåren,
respektera detta. Man får gärna vara åskådare men inga
hundar i spåren under tävlingen.
I sekretariatet hämtas nummerlappar mot uppvisande av
chiplista och vaccinationsintyg.
Tiderna är preliminära.
Lördag 1/10
Sekretariatet öppnar: 08.00-09.00
Obligatoriskt förarmöte linlöpning: 08:50-09.00
Första start linlöpning: 09.30
Obligatoriskt Förarmöte/besiktning cykel: 09.00-09:20
Första start cykel: 10:10
Lunch/Pau:s 11.00-11:30
Obligatoriskt Förarmöte moton: 11:30-11:45
Första start motion: 12:01
Prisutdelning: 13:00

Söndag 2/10
Sekretariatet öppnar: 08:45-09.30
Fordonsbesiktning: 09:00-09:45
Obligatoriskt förarmöte: 09.45-10.00
Första start scooter: 10:30
Obligatoriskt Förarmöte motion: 11:30-11:45
Första start motion: 12:01
Prisutdelning: 13:30
Startlistor kommer läggas ut på klubbens hemsida.

PM JÄMTDRAGET

OBS! Detta PM kan komma
att uppdateras löpande.

VÄLKOMNAR ER TILL

JÄMTDRAGET

OFFICIELL BARMARKSTÄVLING I
LORÅS

Banorna går på mestadels på grus och
skogsbilsväg. Banlängden kommer uppdateras
med exakt längd. Det är generellt flacka banor
med få stigningar.
Vägbeskrivning: Kommer man från Östersund
så följer man E45:an. När man passerat Lorås så
kommer efter ca 1,5 km en skylt till vänster där
det står Åskälen samt skyltat Jämtdraget. Följ
skyltningen upp till parkeringen. Från Strömsund
följer man E45:an söder ut. Efter man passerat
Fyrås trä på höger sida kommer efter 1 km en Bana 6,2 km cykel/scooter
skylt Åskälen/Jämtdraget till höger. Följ skyltarna
till parkeringen. Det är väl skyltat hela vägen till
tävlingsplasten.
Boende: Det finns ställplatser i Fyrås. För vidare
information kontakta Fyrås Gård - 070 6058454

Hundfysioterapeut
Mikaela Lindman kommer
finnas på plats och erbjuda
massage, laser och
friskvårdskoll under båda
dagarna till ett förmånligt
pris. Passa på att droppa in
till henne i tältet och gör en
check på era hundar.

Bana 3 km linlöpning

