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Nationella tillägg till IFSS regler, alla stilar 2018-2019 (NTR) 

1. Allmänna bestämmelser, gäller alla stilar och klasser 

1.1 Generellt för alla nationella tävlingar 
För alla tävlingar i Draghund gäller IFSS regler. Dessa nationella tillägg är ett komplement 
för nationella tävlingar och gäller för alla officiella tävlingar som genomförs i Sverige.  
Nationella tävlingar innehåller klasser och grupper som omnämns i detta regelverk. 
Officiella tävlingar är godkända av Svenska Draghundsportförbundet (SDSF) och ska 
annonseras i tävlingskalendern. 
 
Tävlingar i Draghund indelas i följande stilar:  

− Slädhundstil 

− Nordiskstil 

− Barmarkstil  

− Övriga tävlingar 
 

 
1.2 Tävlingsledning 

1.2.1 Minst en domare, godkänd av SDSF, ska finnas vid alla tävlingar. Vid SM utser FS en 

huvuddomare och ytterligare domare efter behov.  

1.2.2 Vid varje tävling ska en tävlingsledare vara ansvarig för 

− att tävlingen läggs upp och genomförs enligt reglerna 

− att tävlingsbanorna uppfyller föreskrivna krav 

− att tillräckligt många funktionärer finns 

− att funktionärer är väl insatta i sina arbetsuppgifter 

− att nödvändigt material, som nummerlappar, tidtagningsutrustning, våg, m.m. finns  

− att alla nödvändiga tillstånd för tävlingen finns 

− att tävlingsresultat inrapporteras till SDSF senast två veckor efter avslutad tävling  
 
 

1.3 Djurskydd 

För all verksamhet med hundar måste Jordbruksverkets föreskrifter följas.  

Vid tävlingar då det inte finns krav på närvaro av veterinär, är tävlingsdomaren ansvarig för 

djurskyddet. Veterinär eller annan med ansvar för djurskyddet ska ha assistenter till hjälp, 

för kontroll av identitet (chip), ålder och vaccinationer, samt organisering av kontroll och/ 

eller besiktning av hundarna.  

 

 

1.4 Gränsdragning träning – tävling  
Träning: Om huvudsyftet med aktiviteten är att förbättra prestationen hos deltagande 
förare och/eller hund(ar) inför tävling, så är aktiviteten att betrakta som träning.  

Tävling: Om huvudsyftet är att jämföra prestationen mellan deltagarna och premiera de 
bästa, så är det en tävling, som ska följa dessa regler.  
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Föreningar kan organisera träningar för sina medlemmar, barn- och ungdomsverksamhet, 
samt i samband med kurser. En del av dessa träningar kan organiseras under 
tävlingsliknande förhållanden. En träning får dock inte ha ett upplägg, så att det i realiteten 
är en tävling.  
 
Några karakteristika för träning i motsats till tävling:  

− Vid träning behövs inte formellt utsedd domare eller veterinär.  

− Lista med tider får, vid behov, publiceras på arrangerande klubbs hemsida eller 
sociala medier, men inte via SDSF.  

− Ingen prisutdelning får hållas (relaterad till placering i tidslistan).  
 
 

1.5 Tävlande 
 

1.5.1 Tävlande i tävlingsklass ska vara medlem i förening ansluten till SDSF. 
 
1.5.2 För tävlande bosatt utom Sverige krävs medlemskap i draghundsorganisationen i den 

tävlandes hemland. 
 
1.5.3 För att, som startande för svensk klubb, få starta i tävlingsklass krävs FID-nr, Grönt kort 

samt tävlingslicens. För SBK-medlem behövs inte licens på SBK-arrangemang. Tävlande 
upp till 15 års ålder behöver inte ha tävlingslicens. SDSF har en kollektiv 
olycksfallsförsäkring som gäller för alla som är yngre än 15 år.  

 
1.5.4 För utländska tävlande krävs motsvarande försäkringsskydd (licens).  
 
1.5.5 För att få starta i motionsklass eller motsvarande, ställs inga krav på medlemskap i 

förening ansluten till SDSF eller på att tävlanden har tävlingslicens, grönt kort eller FID-
nr. SDSF har en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller för alla som startar i 
motionsklass.  

 
 

1.6 Tävlingssäsong 
Tävlingssäsongen omfattar perioden 1 juli till 30 juni nästkommande år.  

 

 

1.7 Åldersindelning klasser 

 
1.7.1 Åldersklassen bestäms av den ålder som den tävlande uppnått senast den 31 

december efter innevarande tävlingssäsong och gäller hela tävlingssäsongen (se p 1.6).  
 
1.7.2 Barnklass, t.o.m. 8 år. (Klasserna anpassas efter deltagarna!) 

1.7.3 Yngre ungdom, 9 t.o.m. 12 år, pojkar och flickor tävlar tillsammans.  

1.7.4 Äldre ungdom, 13 t.o.m. 16 år.  

1.7.5 Juniorer, 17 t.o.m. 20 år.  

1.7.6 Seniorer, från 19 år.  

1.7.7 Yngre veteraner, från 40 år.  
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1.7.8 Äldre veteraner, från 55 år.  

1.7.9 Tävlande tävlar normalt i sin egen åldersklass. Äldre ungdomar och juniorer ges 

möjlighet att, i klasser med få tävlande, tävla i äldre åldersklass (i motsvarande klasser 

som i den egna åldersklassen).  

Denna möjlighet gäller enbart vid nationella tävlingar.  

Ansvaret för att den tävlande är tillräckligt erfaren för att gå upp en åldersklass ligger 

på föräldrar, klubbledare, domare och den tävlande. 

 

 

1.8 Doping 
Svenska antidopingregler gäller för både tävlande och hundar. 
 

1.8.1 Doping i samband med idrottsutövning är förbjuden i enlighet med 

Riksidrottsförbundets stadgar, samt där angivna antidopingregler. Djur som används av 

idrottsutövaren ska, enligt dessa WADA-baserade regler, omfattas av ett eget 

dopingreglemente, fastställt av internationell specialidrottsfederation (IF), vilket för 

draghundsportens del är IFSS.  

Dessa internationella regler gäller i Sverige med nedanstående (1.8.2) undantag. Om 

ett lands nationella dopingregler, p.g.a. exempelvis djurskyddslag, är strängare än de 

som fastställts av IFSS, gäller de nationella tilläggsreglerna i tillämpliga delar. 

1.8.2 Tävlande har genom anmälan förbundit sig att följa gällande dopingföreskrifter 

avseende såväl tävlande (RF: s dopingreglemente www.rf.se) som hund (Nationellt 

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

dispensmöjligheter för otillåtna substanser och metoder. Dessutom avseende 

procedurer och disciplinära åtgärder, enligt IFSS Anti-Doping Rules Dogs  

(http://www.sleddogsport.net/anti-doping/anti-doping-rules/). Observera att RF: s 

dopingreglemente är gällande under all idrottsverksamhet och att provtagning kan ske 

även utanför tävlingsverksamheten.  

1.8.3 I samband med veterinärbesiktning före tävling är tävlande skyldig att uppge all 
eventuell medicinering eller annan behandling som hunden varit föremål för inom 
ramen för gällande karenstider.  

 
 

1.9 Hundar 

1.9.1 Alla hundar ska genomgå besiktning av tävlingsveterinär före tävlingen, eller vid tävling 

där veterinär ej behövs godkännas av domaren, för att de ska ha rätt att starta. 

1.9.2 Hundar i grupp B och C, ska vara registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK) eller i 

utländskt register godkänt av SKK. Detta gäller inte grupp A i samtliga klasser, samt 

motionsklass, barnklass och klasser för yngre ungdom. 

1.9.3 Om ekipaget ska tävla för meritering ska detta anges vid anmälan, och av SBK eller 

SPHK fastställda uppgifter om hund och ägare bifogas. 

http://www.rf.se/
http://www.skk.se/
http://www.sleddogsport.net/anti-doping/anti-doping-rules/
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1.9.4 Alla hundar ska vara ID-märkta. Som ID-märkning godtas endast insatt microchip. 

Arrangören ska tillhandahålla avläsningsinstrument för ID-märkning. 

1.9.5 Vid draghundstävlingar i Sverige tillämpas gruppindelning av hundar i tävlingsklass.  

− Grupp A: alla hundar 

− Grupp B: renrasiga hundar utom stående fågelhundar, Dobermann och Siberian 
Husky. 

− Grupp C: Dobermann och Siberian Husky.  

Tävlande med hundar som startar i grupp B och C ska uppvisa registreringsbevis.  

Vid för få startande i mästerskapsklass, får tävlande i grupp B tävla i grupp C eller A och 

vid för få tävlande i grupp C får de tävla i grupp A.  

I spann med fler än en hund, bestäms grupptillhörigheten av den hund som tillhör den 

snabbaste gruppen. Spann med minst en C hund, tävlar i grupp C och spann med minst 

en A hund tävlar i grupp A. 

1.9.6 Hund, som vid något tillfälle på tävlingsplatsen, visar oacceptabelt beteende, genom 
att vara aggressiv, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor 
och/eller andra hundar, ska avvisas från vidare tävlande. Sådant beslut fattas av 
tjänstgörande domare, samt införs på resultatlistan och i domarrapporten. Avskrift av 
beslut insändes omgående till förbundet. SDSF’s Disciplinnämnd äger rätt att avstänga 
hund för längre eller kortare tid. Om beslutet gäller en renrasig hund, skickar SDSF 
rapporten vidare till SKK. 

 
1.9.7 Ålder på hund räknas dagen före tävlingsdagen, dispens beviljas ej. 

− Barmarkstil: Linlöpning 12 månader, övriga klasser 18 månader. En hund, som är 18 
månader, får delta i två lopp samma tävlingsdag om den sammanlagda sträckan 
inte överskrider 12 km. En hund, som är 12 månader, får delta i två lopp samma 
tävlingsdag om båda loppen är linlöpning. 

− Slädhundstil sprint i 4, 6 och 8-spann tillåts hund tävla innevarande säsong om den 
är 18 månader före 1/3, dock ska den vara minst 16 månader vid tävlingstillfället. 

− I slädhundstil sprint med två (Sp2) eller med fler än åtta hundar (SpU) samt i 
samtliga distansklasser tillåts hund tävla när den är 18 månader.  

− Nordisk stil: 18 månader. En hund får delta i två lopp samma tävlingsdag om den 
sammanlagda sträckan inte överskrider 20 km. 
 

1.9.8 Vaccination 

Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska 

införselbestämmelser för hund.  

Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara 

vaccinerade mot valpsjuka enligt följande:  

• Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.  

• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders 

ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. 

 • Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före tävlingsdagen.   
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1.9.9 Valp under 4 månader får inte vistas på tävlingsplatsen. 

 

1.10  Utrustning  

1.10.1 Vid användning av nacklina ska den vara av säkerhetstyp, som brister vid för hög 

belastning. 

1.10.2 Hjälm är obligatorisk i alla klasser i barmark utom linlöpning, för tävlande i Sp4MS, 

barn, ungdomar och juniorer i slädhundstil, samt i barnklass i nordisk stil. Arrangör 

och/eller huvuddomare kan anbefalla hjälm i slädhundstil och i nordisk stil om 

förhållanden så kräver. Detta ska då meddelas före tävlingen. 

 

1.11  Målgång 

Hund(ar) ska vid målgång kunna uppfatta en fri passage förbi mållinjen. Det innebär att i 

målområdet, från mållinjen och ytterligare minst 10 m får endast funktionärer vistas.  

Området inom ytterligare minst 10 m i målområdets förlängning, får endast beträdas av en 

medhjälpare, per ekipage som passerar mållinjen. Ekipagen med medhjälpare ska så snart 

som möjligt, eller efter tillstånd av funktionär efter kontroll av hundarna, lämna området.  

Målområdet skall vara väl avspärrat på sidorna. 

 

1.12  Svenskt mästerskap  

1.12.1 SDSF är formellt arrangör för SM. Den eller de klubbar som genomför SM är 

medarrangör och tillika teknisk arrangör. SDSF bestämmer i samband med 

förbundsstämman vilka klasser som kan ingå i de svenska mästerskapen. 

1.12.2 För deltagande vid SM krävs att den tävlande är svensk medborgare eller 

stadigvarande bosatt sedan två år i Sverige. 

1.12.3 Domare vid SM tillsätts av SDSF. 

1.12.4 Vid Svenska mästerskapen i draghundskörning kan, efter beslut av SDSF, också annan 

tävling genomföras t.ex. WCp. I sådan annan tävling får utländsk medborgare delta. 

Om SM genomförs samtidigt med annan tävling ska två resultatlistor upprättas, en för 

det svenska mästerskapet och en där samtliga tävlande redovisas. 

1.12.5 Vid SM ska tävlingsjury utses. Tävlingsjuryn består av huvuddomare, tävlingsdomare, 

tävlingsledare, två representanter för de tävlande, dock inte från samma klass, samt 

vid behov veterinär och/eller banchef. Vid kombinerade SM med både slädhund- och 

nordisk stil ska det utses två representanter för varje stil. De tävlandes representanter 

utses av de aktiva förarna på förarmöte eller lagledarmöte. Tävlingsjuryn är rådgivande 

och huvuddomaren är den som fattar beslut. I frågor rörande djurskydd är veterinären 

beslutsfattande. 
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1.12.6 Vid svenskt mästerskap i barmark gäller tidskvalifikation efter heat ett, inom 150 % av 

medelvärdet av de tre snabbaste tiderna i gruppen.  

Detta gäller inte för ungdoms- och juniorklasser. 

1.12.7 Svenska Draghundsportförbundets mästerskapsmedalj i guld, silver och brons delas 

endast ut i grupp där minst fyra tävlande/lag startat. Undantag från denna regel gäller 

för junior- och ungdomsklasser, där kravet är två startande i gruppen.  

I klasser/grupper, som har färre anmälda vid anmälningstidens utgång, ges de anmälda 

möjlighet att byta klass/grupp inom 5 dagar efter anmälningstidens utgång. Bytet kan 

ske mellan grupp (A, B, C) eller genom uppflyttning mellan åldersklasser (enligt 1.7.9). 

Den tävlande har själv ansvaret för att meddela bytet till arrangören, senast 5 dagar 

efter anmälningstidens utgång.    

 

1.12.8 Riksidrottsförbundets mästerskapsplakett i guld, silver och brons utdelas i seniorklass 

där minst fyra tävlande startat och juniorklass där minst två tävlande startat. 

Plaketterna tilldelas tävlande som har de snabbaste tiderna i individuella klasser och 

till laget med snabbaste tiderna i stafett.  
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2. Särskilda regler för slädhundstil 

2.1 Sammanställning av klass- och gruppindelning, samt banlängder i Slädhundstil  

Tävlingsklass 
Hund-

grupper Kod 
SM 

(km) Kod 
SM 

(km) Kod 
SM 

(km) Kod 
SM 

(km) Kod 
SM 

(km) Kod 
SM 

(km) 

               

SPRINT 
  

1-2 Hundar 3-4 hundar 4-6 hundar 5-8 hundar 
Obegr. (> 
7 hundar) 

Masstart 

Barn   Alla hundar (A) BARNS  ---           

Yngre ungdom   Alla hundar (A) Sp2K  ---           

Äldre ungdom   A,B,C Sp2Y 5 Sp4Y 5         

Junior   A,B,C Sp2J 5 Sp4J 8 Sp6J 12 Sp8J 16     

Senior   A,B,C Sp2 5 Sp4 8 Sp6 12 Sp8 16 SpU 24 Sp4MS 8 

               

MEDEL och LÅNGDISTANS MEDEL LÅNG     

      4-6 hundar 
8-12 

hundar 
5-8 hundar 

Obegr. (> 8 
hundar) 

    

Senior   A,B,C MD6 40 MD12 40 LD8 >250 LDU >250     

               

SM (km) är rekommenderad distans för SM-klasser. Den faktiska distansen anpassas alltid till bana och övriga 
förhållanden. På övriga tävlingar är det upp till arrangören att bestämma distanser. 

 

 

              2.1.1 Långdistans (LD6J) och medeldistans (MD6J) slädhundstil juniorer och ungdomar.

 Utökad försöksperiod t.o.m. säsongen 2019-2020.  

 Följande regler gäller: Ålder fyllda 15 år t.o.m. 18 år. Långdistans: Distans <200 km. 

Antal hundar vid start 5-6. Antal hundar vid målgång minst 4. Medeldistans : Distans 

20-30 km. Antal hundar vid start 4-6. Antal hundar vid målgång minst 3.  

2.2 Svenskt mästerskap i slädhundsstil 

2.2.1 SM i slädhundstil bör arrangeras som en tredagarstävling (utom Fyrspann-masstart, 

som avgörs i ett heat). SDSF kan besluta om tvådagarstävling kan tillämpas.  

2.2.2 SDSF kan besluta om jaktstart ska tillämpas sista tävlingsdagen. 

2.2.3 SDSF kan besluta om poolsystem ska tillämpas. 

2.2.4 Att närvara vid förarmötet är obligatoriskt för tävlande i alla SM-klasser. 

2.3 Följande klasser i slädhundstil har SM-status: 

− Äldre ungdom: Sp2Y, Sp4Y.  

− Juniorer: Sp2J, Sp4J, Sp6J, Sp8J.  

− Seniorer: Sp2, Sp4, Sp4MS, Sp6, Sp8, SpU, MD6, MD12, LD8, LDU.  
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3. Särskilda regler för Nordiskstil 

3.1 Tävlingsformer 

− Pulka 1 hund (kort) och pulka 1-4 hundar (lång).  

− Linkörning 1 hund (kort) och linkörning 1-2 hundar (lång).  

− Combined Pulka + Linkörning, 1 hund.  

− Stafett och parstafett med pulka och/eller som linkörning, 1 hund. 

− Sprint (super sprint) utslagstävling med två till fyra tävlande per lopp, 1 hund.  

3.2 Sammanställning av klass- och gruppindelning, samt banlängder i Nordiskstil 

Tävlingsklass 
Hund-

grupper Kod 
SM 

(km) Kod 
SM 

(km) Kod 
SM 

(km) Kod 
SM 

(km) Kod 
SM 

(km) 

             

INDIVIDUELLA 
KLASSER   

LINA 
PULKA 
KORT 

COMBINED 
PULKA 
LÅNG 

LINA LÅNG 

Barn   Alla hundar (A) BARNN  ---         

Yngre ungdom   Alla hundar (A) S1K  ---         

Äldre ungdom herr A,B,C SMY 5 PMY 5       

Äldre ungdom dam A,B,C SWY 5 PWY 5       

Junior herr A,B,C SMJ 10 PMJ 10 CMJ 5+5     

Junior dam A,B,C SWJ 10 PWJ 10 CWJ 5+5     

Senior herr A SM1 15 PM1 15 CM 7,5+7,5 PM4 25 SM2 30 

Senior herr B,C SM1 10 PM1 10 CM 5+5 PM4 20 SM2 25 

Senior dam A SW1 10 PW1 10 CW 5+5 PW4 20 SW2 25 

Senior dam B,C SW1 10 PW1 10 CW 5+5 PW4 20 SW2 25 

Yngre veteran herr A,B,C SMV 10 PMV 10 CMV 5+5     

Yngre veteran dam A,B,C SWV 10 PWV 10 CWV 5+5     

Äldre veteran herr A,B,C SMO 10 PMO 10       

Äldre veteran dam A,B,C SWO 5 PWO 5       

             

SUPERSPRINT         

Junior herr A,B,C SSMJ  ---         

Junior dam A,B,C SSWJ  ---         

Senior herr A,B,C SSM  ---         

Senior dam A,B,C SSW  ---         

             

STAFETT KLASSER     

Junior   Alla hundar NRJ 3*5 (Lina+Pulka+Lina)     

Senior   Alla hundar NR 3*7,5 (Lina+Pulka+Lina)     

Parstafett   Alla hundar PR  ---         

             

SM (km) är rekommenderad distans för SM-klasser. Den faktiska distansen anpassas alltid till bana och 
övriga förhållanden. På övriga tävlingar är det upp till arrangören att bestämma distanser. 
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3.3 Draglast 

3.3.1 Draglast för grupp A   

− Draglast ska för en- och tvåspann utgöras av hunden/arnas vikt gånger 0,7 kg 

− Draglast ska för trespann utgöras av hundarnas vikt gånger 0,6 kg 

− Draglast ska för fyrspann utgöras av hundarnas vikt gånger 0,5 kg 

3.3.2 Draglast för grupp B och C   

− Draglast ska för en- och tvåspann utgöras av hunden/arnas vikt gånger 0,5 kg 

− Draglast ska för trespann utgöras av hundarnas vikt gånger 0,45 kg 

− Draglast ska för fyrspann utgöras av hundarnas vikt gånger 0,4 kg 

När ett ekipage i grupp B eller C tävlar i grupp A gäller samma draglastregler som om 

de tävlat i sin ursprungliga grupp.  

3.4 Sträng kyla  

Vid sträng kyla (-17 grader eller kallare) har domare att i samråd med tävlingsjury besluta om 

att senarelägga första start, avkorta bana/banor eller avlysa tävlingen. 

3.5 Svenskt mästerskap i nordiskstil 

3.5.1 Vid SM-tävlingar kan seedning av startfältet ske i den ordning som bestäms av 

förbundsrepresentant. Om fler än 25 ekipage är anmälda i en SM-klass ska seedning 

ske. 

3.5.2 Stafett nordiskstil får köras med blandade lag (damer och/eller herrar). Sträcka ett och 

tre med enspann lina och sträcka två med enspann pulka. SM i stafett omfattar: 

juniorstafett (äldre ungdom och juniorer) och seniorstafett (juniorer och äldre). 

3.5.3 Arrangören kan, i samråd med SDSF, begränsa antalet startande stafettlag. Återbud till 

lag ska lämnas av arrangören minst en vecka före SM-tävlingarnas första tävlingsdag. 

Begränsning baseras på i vilken ordning anmälan kommit in och/eller på antal anmälda 

lag från en och samma förening. 

3.5.4 I stafettlag ska förarna representera samma förening.  

3.5.5 Respektive stafettlags startspår fastställs av förbundsrepresentant. 

3.5.6 Att närvara vid lagledarmöte är obligatoriskt för deltagande föreningar. 

3.6 Följande klasser i Nordiskstil har SM-status: 

− Äldre ungdom: SMY, SWY, PMY, PWY.  

− Juniorer: SMJ, SWJ, PMJ, PWJ, CMJ, CWJ, NRJ.  

− Seniorer: SM1, SW1, PM1, PW1, CM, CW, PM4, PW4, SM2, SW2, NR.  

− Yngre veteraner: SMV, SWV, PMV, PWV, CMV, CWV.  

− Äldre veteraner: SMO, SWO, PMO, PWO.  
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4 Särskilda regler för barmarkstil 

4.1 Tävlingsformer 

− Canicross, linlöpning med 1 hund.  

− Cykel, cykling med 1 hund.  

− Scooter, fordon med 2 eller 3 hjul, 1 resp. 2 hundar.  

− Vagn, fordon med 3 eller 4 hjul, 2, 4, 6, resp. 8 hundar. 

 

4.2 Sammanställning av klass- och gruppindelning, samt banlängder i barmarkstil  

Tävlingsklass 
Hund-

grupper Kod 
SM 

(km) Kod 
SM 

(km) Kod 
SM 

(km) Kod 
SM 

(km) Kod 
SM 

(km) 

             

INDIVIDUELLA 
KLASSER   

CANICROSS 
SCOOTER          
1 HUND 

SCOOTER          
2 HUNDAR 

CYKEL                
1 HUND 

VAGN 

Barn   Alla hundar (A) BARNB  ---             BARNB  --- 

Yngre ungdom   Alla hundar (A) DCK  --- DS1K  ---        DR2K  --- 

Äldre ungdom   A,B,C     DS1Y 4         DR2Y 4 

Äldre ungdom herr A,B,C DCMY 3         DBMY 4     

Äldre ungdom dam A,B,C DCWY 3         DBWY 4     

Junior   A,B,C     DS1J 6         DR4J* 6 

Junior herr A,B,C DCMJ 4         DBMJ 6     

Junior dam A,B,C DCWJ 4         DBWJ 6     

Senior   A,B,C                  DR4* 6 

Senior   A,B,C                 DR6 8 

Senior   A,B,C     DS1 8 DS2* 8     DR8 8 

Senior herr A,B,C DCM 6 DSM1 8     DBM 8     

Senior dam A,B,C DCW 6 DSW1 8     DBW 8     

Yngre veteran   A,B,C     DS1V 6         

Yngre veteran herr A,B,C DCMV 4       DBMV 6   

Yngre veteran dam A,B,C DCWV 4       DBWV 6   

Äldre veteran   A,B,C     DS1O 4         

Äldre veteran herr A,B,C DCMO 3       DBMO 4   

Äldre veteran dam A,B,C DCWO 3       DBWO 4   

             

STAFETT KLASSER    

Junior   Alla hundar DRJ 3*4 (Canicross+Scooter1+Cykel)    

Senior   Alla hundar DR 3*6 (Canicross+Scooter1+Cykel)    

             

* Trehjuligt fordon får användas            

             

SM (km) är rekommenderad distans för SM-klasser. Den faktiska distansen anpassas alltid till bana och 
övriga förhållanden. På övriga tävlingar är det upp till arrangören att bestämma distanser. 

 

 



 
   

Nationella tilläggsregler SDSF 2018-2019. Reviderade efter förbundsstämman 2018 (AR/OJ/OR).   11 (12) 

4.3 Utrustning 

4.3.1 Tävlande i ungdomsklass ska bära ryggskydd i cykel och scooter.  

4.3.2 Fordon ska ha broms på alla hjul.  

4.4 Svenskt mästerskap i barmarksstil 

4.4.1 SM i barmarkstil ska genomföras som en tvådagarstävling där det sammanlagda 

resultatet räknas. 

4.4.2 Att närvara vid lagledarmöte är obligatoriskt för deltagande föreningar.  

4.4.3   SDSF kan besluta om jaktstart ska tillämpas sista tävlingsdagen. 

4.4.4 I stafettlag ska förarna representera samma förening. 

4.4.5 Svenskt mästerskap i stafett barmarksstil får köras med blandade lag (damer och/eller 

herrar). SM i stafett omfattar: Juniorstafett (äldre ungdomar och juniorer), och 

seniorstafett (juniorer och äldre). Sträcka ett som linlöpning, sträcka två med scooter 

(en hund) och sträcka tre med cykel. 

4.5 Följande klasser i Barmark stil har SM-status: 

− Äldre ungdom, DCMY, DCWY, DS1Y, DBMY, DBWY, DR2Y.  

− Juniorer, DCMJ, DCWJ, DS1J, DBMJ, DBWJ, DR4J, DRJ.  

− Seniorer, DCM, DCW, DS1, DSM1, DSW1, DS2, DBM, DBW, DR4, DR6, DR8, DR.  

− Yngre veteraner, DCMV, DCWV, DS1V, DBMV, DBWV.  

− Äldre veteraner, DCMO, DCWO, DS1O, DBMO, DBWO.  

 

5 Övriga tävlingar  

Utöver dessa fastställda tävlingsformer och klasser får arrangörer anordna tävlingar efter 
egna förutsättningar (s.k. övrig tävling). Vid sådana tävlingar får arrangören aldrig 
åsidosätta säkerhet, djuromsorgen och ska särskilt beakta de yngre deltagarnas förmåga. 
Tävlingsdeltagarna ska i god tid före tävlingen informeras om vilka speciella regler, 
klassindelningar eller andra förhållanden som gäller. Även vid sådana tävlingar gäller 
tillämpliga delar av kap. 1 i dessa regler. 

 

6 Vid tävling utanför Sverige, gäller följande för svenska tävlande 

− För svensk tävlande gäller svenska regler för hundars ålder på tävlingar utanför Sverige 
och vid internationella tävlingar i Sverige.  

− Allt tävlande utanför Norden ska anmälas till, och godkännas av SDSF.  
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Lathund åldersindelning; gällande säsongen 2018-2019 

Alla stilar Ålder 
Född   

tidigast år 

Född        

senast år 

Barn t.o.m. 8 år 2011  

Yngre ungdom 9 t.o.m. 12 år 2007 2010 

Äldre ungdom 13 t.o.m. 16 år 2003 2006 

Juniorer 17 t.o.m. 20 år 1999 2002 

Seniorer/  från 19 år  2000 

Yngre veteraner från 40 år  1979 

Äldre veteraner från 55 år  1964 

 

 


