
Förarinformation 
 

Välkommen till Lannavaara och Tobacco Trail 9 – 10 April 2022. Här kommer viktig information 
som du behöver för att genomföra tävlingen. Alla aktiviteter som rör tävlingen sker i anslutning till 
Aurora Mountain Lodge. 
 
Sekretariat – Registrering 
Öppet från kl. 11.00 den 9 april.  Sekretariatet finns i en stuga framför hotellet. ( mellan hotellet och 
checkpoint) För att undvika trängsel,  se till att alla dokument är fyllda innan. 
Chipslista och ”Veterinärbok”, se bilagor.  Här kollar vi vaccinationer samt väger reservmat. 
 
I sekretariatet behöver du också boka måltider på Aurora Mountain Lodge, som du tänker äta under 
tävlingen. Frukost : 75 kr/person, lunch: 95 kr/person och middag enligt matsedel + dessert: 280 kr. 
Måltider betalas direkt till Aurora Mountain Lodge. 
 
Soppa med bröd kommer att serveras i anslutning till checkpoint Paksuniemi. Biljetter finns att 
köpa i sekretariatet. Pris 100 kr. Kontanter eller swish. SWISH 1235578281 Torneälvens SHK 
 
Under onsdag den 6 april kommer lottning att ske och startordning publiceras på hemsidan och FB. 
Varje förare har en märkt parkeringsplats efter sitt startnummer. Om två spann åker i samma hundbil 
och de tävlar i olika klasser är det p plats för spannet som kör långdistans som gäller.  
Notera att då vi har många anmälda förare måste vi flytta om bilarna, särskilt inför starten. Mer 
information på Förarmötet. 
 
Alla förare ska vara medlem i en slädhundsklubb och ha licens för att tävla och måste kunna visa 
det. Förare som tävlar för en svensk klubb måste också ha Grönt kort. 
 
Återstående betalning. Uppmanar alla att reglera startavgiften. Medtag kvitto om vi inte ser kontot 
i sekretariatet. 
 
Meritering Siberian Husky. Tobacco Trail är godkänd för meritering  150 km 6-8 hundar (DP 
20+), 300 km 8 hundar och 300 km 12 hundar (DP250+). Se bilaga 
 
Veterinärbesiktning. 
Sker på parkeringsplats framför hotellet. Tre veterinärer besiktigar hundarna och vi bokar in tider 
för varje spann. 
Du måste ha hundarna runt bilen, det finns inte plats för lång lina 
Veterinärbesiktning: 11.00 – 18.00 
Observera att du kan göra veterinärbesiktning hos din lokala veterinär samt  kolla vaccinationer. 
”Veterinärbok” och chipslista finns på hemsidan. Meddela om du har veterinärbesiktigat dina 
hundar innan  ankomst. 
 
Förarmöte.  18.00 – 19.00  på Aurora Mountain Lodge. Bra om du läser Presentationen innan så att 
mötet hålls inom tidsramen. 
 
Spår, Checkpoints och obligatorisk vila 
 Spårkarta och GPS coordinater kan laddas ner från www.tobaccotrail.se så snart som möjligt. Vi 
rekommenderar att ladda ner GPX spåret nära inpå tävlingen, då spåren kan ändras. Kiruna 
kommuns Skoterledskarta är den bästa fysiska kartan. Den finns att köpa på besinstationer, 
turistinfo i kommunen. Kompass erfordras. Sekretariatet kommer att ha ett begränsat antal 
skoterkartor, men vi rekommenderar att du köper innan.Kartan ska finnas i släden som en del av 
den obligatoriska utrustningen. 



 
Start, 
 Söndag kl 11.00. Spannen startar med 2 minuters intervall. Först startar Juniorklassen, sedan  
Medeldistans (150 km) 
 
Söndag kl. 14.00. Långdistans öppen och begränsad klass startar med 2 minuters intervall. 
 
Checkpoints och distanser. 
 
Medeldistans. Medeldistans startar först. 
Etapp 1. Lannavaara- Paksuniemi, 75 km.  
Etapp 2 Paksuniemi – Lannavaara, 75 km målgång. Obligatorisk vila, 6 timmar + tidsutjämning. 
 
Långdistans. Startar kl.14.00, Långdistans har 8 timmars obligatorisk vila som föraren fördelar 
själv på checkpoints.  
Etapp 1 (64 km) går efter skoterled  mot Suijavaara. Efter 32 km vänder spannen på en markerad 
vändpunkt. GPS kommer att registrera vändningen.Vi kommer att ha en skoter vid vändningen. 
OBSERVERA att hundspann kommer att mötas, viktigt att underlätta så att möten sker så smidigt 
som möjligt. Sen tillbaka till Checkpoint Lannavaara 1 
Etapp 2. Lannavaara – Lainio – Lannavaara, 94 km. Efter 47 km är en markerad vändpunkt på 
Lainioälven. På denna etapp kommer det också att ske möten mellan hundspannen. Underlätta! 
Checkpoint Lannavaara. 2.  Här är 2 timmars obligatorisk vila och tidsutjämning. 
Etapp 3. Lannavaara – Paksuniemi, 75 km.  
Etapp 4. Paksuniemi – Mål (75 km) i Lannavaara. 
 
Observera att minsta obligatoriska vilotid är tänkt för att föraren ska kunna disponera sin vilotid 
utifrån den träning man gjort. Det är inte en rekommendation att bara vila 8 timmar under 
tävlingen, utan vi förväntar oss att föraren låter hundarna vila mer.  De förare som väljer att bara 
ta ut obligatoriska vilan får räkna med att få sitt spann undersökt av vår veterinär. 
 
Ingen halm får lämnas på spåret. Du ska använda hö om du vill stanna efter spåret. 
 
Checkpoint Lannavaara  
I Lannavaara finns en välsorterad livsmedelsbutik som är öppen vardagar. Ingen bensinstation finns 
i byn. Närmaste är i Övre Soppero och Vittangi.  
 
Restaurang Aurora Mountain Lodge:  Öppen under Tobacco Trail. Middag serveras 18.00 – 21.00. 
Önskar du äta middag, uppge i sekretariatet för att köket ska kunna beräkna matåtgång. Det finns 
också en ”Lounge” som är öppen för förare och handler. 
 
Checkpoint Paksuniemi.  
Här är det tillåtet att handler hjälper spannet till anvisad plats. Handler ska ta med depotsäcken. 
Parkering av följebilar ska ske på höger sida till höger i förhållande till checkpoint, dvs med fronten 
mot Jukkasjärvi. Soppa med bröd serveras och kostar 100 kr. Biljett köps i sekretariatet  
innan start. 
Depotsäckar. Handler tar med depotsäckar som ställs på anvisat ställe. 
 
Lämna hundar. Hundar kan lämnas i Lannavaara och Paksuniemi. Handler får ta han om 
hunden/hundarna. Inga hundar kan lämnas i Suijevaara eller Lainio. 
 
 
 



Middag och prisutdelning. 
Prisutdelning kommer att ske för Medeldistans på måndag  kväll och för Långdistans tisdag . 
Tid meddelas  under lördagen. 
 
Återresa 
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 TobaccoTrail 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 närmaste 
stad.) 
Regler och obligatorisk utrustning 
Information finns på hem sidan 
 
Kontakter inför och under tävling 
Birgitta Fernström 070 2320063 
Gaynor Leeper      072 7273817  
Peter Gonda CP Paksuniemi 070 6120543 
Daniela Hohn CP Paksuniemi  073 0469304 
Alf Hallén, domare  070 5453714 
Jens Hoelgaard, veterinär  070 3358844 
Sven Berg, förskoter LD  070 5566392 
Roine Norström förskoter MD 07056945 

   
 
Övrigt i Lannavaara  
Besök också Kristallen, med smycken och stenar från hela världen. Vi hoppas att det kommer att 
erbjudas en tur med ”gyrochopter” 
 
 
 


