Hemsida: http://sodradalarnasdhk.se/barmarkssm2017/

INFORMATION TILL TÄVLANDE
Denna information kommer löpande att uppdateras
fram till tävlingsdagarna.
Version 2017-10-19

SVENSKA MÄSTERSKAP
DRAGHUND BARMARK
Senior, Junior, Ungdom, Veteran
20–22 oktober 2017

Välkommen!

Södra Dalarnas Draghundsklubb och Svenska Draghundsportförbundet
hälsar varmt välkommen till Svenska Mästerskap i Draghund på Barmark 2017!
Senior-SM, Junior-SM, Ungdoms-SM och Veteran-SM
avgörs den 20–22 oktober, på Lugnet i Falun.
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Tävlingsinformation
Hemsida
All information om tävlingarna hittar du på hemsidan http://sodradalarnasdhk.se/barmarkssm2017/.
Det finns också ett Facebook-evenemang ”Barmarks-SM 2017”.
Det kan bli förändringar, så titta in på hemsidan innan!

Plats och Parkering
Tävlingarna äger rum på Riksskidstadion Lugnet i Falun. Följ skyltning från E 16, Lugnetleden. Följ
parkeringsvakternas anvisningar. Parkeringen är alldeles i anslutning till Tävlingscentrum. Karta läggs
ut på SM-hemsidan.

Begränsad träning på spåren!
Kartor med bansträckningarna finns på hemsidan. Observera att vi kommer att förbättra underlaget
fram till tävlingsdagarna! Spåren är markerade med röda och blå skyltar och kan inspekteras. OBS att
de olika banorna korsar varandra och går i olika riktning på visa delar. Du är då välkommen att gå
banan, med eller utan hundar. Lugnet är ett mycket omtyckt område, så under icke tävlingstid
kommer det att finnas många människor i spåren!

Hundrastning!
Du plockar naturligtvis alltid upp efter din hund! Lugnet är ett naturreservat och vi räknar med
mycket publik.

Lagledare (OBS ska finnas för varje förening!)
Av säkerhetsskäl måste varje förening med tävlande på SM utse en lagledare. Lagledaren kan även
vara en tävlande. Om ni är en liten förening, så kan ni gå ihop med någon annan förening.
Lagledaren är kontaktperson för föreningen och ska delat på lagledarmöten, där aktuell information
om tävlingarna ges. Tider för lagledarmöten framgår av programmet. Skicka namn och mobilnummer
på föreningens lagledare senast 19/10 till info@sodradalarnasdhk.se.

Regler och domare
Domare: Huvuddomare Owe Johnsson, Domare Marie Sjölund (fredag), Alf Hallén (lördag, söndag)
Regler:
IFSS tävlingsregler och SDSF:s Nationella Tävlingsregler.
Reglerna finns på Svenska Draghundsportförbundets hemsida
http://www.draghundsport.se/dokumentarkiv/default.aspx

Omklädning
Omklädning & dusch finns i Lugnets sporthall, östra entrén.

Servering och mässområde
Serveringstält med lunchmeny, fika, mm. Område med utställare och försäljning.

Boende
Visit Södra Dalarna kan hjälpa till.

Kontakt
Mail: info@sodradalarnasdhk.se. Mycket akuta ärenden 070-3744763.
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Sekretariat
Vid Tävlingscentrum. Öppettider enligt programmet, övriga tider kan du maila
info@sodradalarnasdhk.se.

Strykningar
Meddela strykningar till sekretariatet snarast möjligt. För strykningar innan tävlingarna skicka mail till
info@sodradalarnasdhk.se. Återbetalning av startavgift kan göras mot uppvisande av giltigt intyg.

Hundanmälan med Chiplistor
För varje start, ska en chiplista för hunden/hundarna fyllas i och lämnas i sekretariatet. Detta för att
kunna kolla att du tävlar med samma hund bägge dagarna. Blankett hittar du på ”Min medlemssida”
på www.draghundsport.se.

Fordonsbesiktning
All utrustning ska vara utformad i enlighet med reglerna. Vagnar och Sparkcyklar ska ställs på anvisad
plats för besiktning, enligt tidsprogrammet. Cyklar, löplinor och bälten besiktigas i anslutning till
start. Kontakta domarna om du har frågor gällande din utrustning.

Nummerlappar och Chip för tidtagning
Samma nummerlapp och chip används under båda tävlingsdagarna i respektive klass. Nummerlappar
och chip lämnas tillbaka direkt efter målgång i därför avsedd låda. Ej återlämnad nummerlapp
faktureras den tävlande med 500 kr. Ej återlämna chip faktureras den tävlande med 1000 kr.

Sjukvård
Falu Lasarett ligger ca 1 km från tävlingsplatsen.

Veterinär
Falu Djursjukhus ligger ca 4 km från tävlingsplatsen, 023-64 610.

Middag och prisutdelning
På lördag kväll blir det stor prisutdelning för fredagens och lördagens tävlingar. Prisutdelningen blir i
Lugnetskolans aula, (karta läggs ut på SM-hemsidan). I ungdoms och juniorklasserna får alla pris.
Före prisutdelningen är det kamratmiddag (buffé) till en kostnad av 150 kr per person.
Underhållning! Alla ungdomar och juniorer går gratis (Idrottslyftet)!

FULLT! Anmälan till reservlista till info@sodradalarnasdhk.se.
Middagen ska betalas i sekretariatet senast kl 15, lördagen den 21 okt!
Söndagens prisutdelning hålls utomhus vid Tävlingscentrum.
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Arrangören ber er ha förståelse för eventuella justeringar i programmet!

Preliminärt Program och tider
Observera att startordningen byts mellan dag 1 och dag 2 i resp. stil. Detta
för att hinna bygga om banorna mellan stilarna.
Fredag 20 oktober
Invigning
Sekretariat
Lagledarmöte
Bangenomgång
Fordonsbesiktning
Första start

Startordning

kl. 11.00 – 11.15
kl. 09.00 – 17.00
kl. 10.00 – 10.30
Vagn o Motion kl. 10.30 – 10.45
Cykel kl. 12.30 – 12.45
kl. 11.00 – 12.00 (Vagn ställs på anvisad plats, Cykel besiktigas vid start)
(Kontakta domarna om du har frågor gällande din utrustning)
Vagn, Dag 1 – start 11.30
Ej SM-klasser (Motion) – start ca 13.00
Cykel, Dag 1 – start ca 14.00
Vagn (4,3 km)
- Äldre Ungdom 2-spann A – C – B
Vagn (6,2 km)
- Senior 8-spann A – C – B
- Senior 6-spann A – C – B
- Senior 4-spann A – C – B
- Junior 4-spann A – C – B
Motion (3,1 km)
- Vagn, Cykel, Sparkcykel, Linlöpning

Startmellanrum

Cykel (3,9 km)
- Äldre Ungdom A – C – B
- Äldre veteraner A – C – B
Cykel (6,5 km)
- Seniorer A – C – B
- Juniorer A – C – B
- Yngre veteraner A – C – B
1 min

Lördag 21 oktober (Förmiddag)
Sekretariat
Lagledarmöte
Första start
Startordning

kl. 08.00 – 17.00
kl. 07.30 – 08.00
Cykel, Dag 2 – start 09.00
Vagn, Dag 2 – start 11.45
Snabbast efter första dagen startar först. Klasser och grupper slås
samman för resp. bana.
Detta för att göra tävlingarna så rättvisa som möjligt och eftersom alla
grupper i respektive klass tävlar om samma RF-medaljer.
Cykel (ÄUngd, ÄVet) Cykel (Sen, Jun, YVet)
Vagn (ÄUngd) Vagn (4sp, 6sp, 8sp)

Startmellanrum

1 min
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Lördag 21 oktober (Eftermiddag)
Sekretariat
Lagledarmöte
Bangenomgång

Fordonsbesiktning
Första start

Startordning

kl. 08.00 – 17.00
kl. 10.00 – 10.30
Scooter kl. 10.30 – 10.45
Icke SM-klasser kl. 13.00
Canicross kl. 13.45 – 14.00
kl. 11.00 – 12.00 (Scooter ställs på anvisad plats, Lina besiktigas vid start)
(Kontakta domarna om du har frågor gällande din utrustning)
Scooter-1, Dag 1 – start ca 12.15
Scooter-2, Dag 1 – start ca 13.15
Ej SM-klasser (Yngre Ungdom, Barn) – start ca 14.30
Canicross, Dag 1 – start ca 15.15
Scooter (sparkcykel) 1-spann (4,3 km)
- Äldre Ungdom A – C – B
- Äldre veteraner A – C – B
Scooter (sparkcykel) 1-spann (6,2 km)
- Seniorer A – C – B
- Juniorer A – C – B
- Yngre veteraner A – C – B
Scooter (sparkcykel) 2-spann (6,2 km)
- Seniorer A – C – B
Yngre Ungdom (Ej SM-klass)
- Vagn, Sparkcykel (3,1 km)
- Linlöpning (1,5 km)
Barn (Ej SM-klass)
- Anpassas efter deltagarna
Canicross (linlöpning) (3,1 km)
- Äldre Ungdom A – C – B
- Äldre veteraner A – C – B

Startmellanrum

Canicross (linlöpning) (4,5 km)
- Seniorer A – C – B
- Juniorer A – C – B
- Yngre veteraner A – C – B
Scooter-1 – 1 min
Scooter-2 – 1 min
Ej SM-klasser – 1 min
Canicross – 30 sek

Lördag 21 oktober (Kväll)
SM-Middag
Prisutdelning

Buffé från kl 18. Lugnetskolan (se karta).
Kl 19.30 i Lugnetskolan.
RF-medaljer delas ut till bästa tävlande oavsett grupp.
SM-medaljer och pris delas ut till bästa tävlande i respektive grupp.
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Söndag 22 oktober (Förmiddag)
Sekretariat
Lagledarmöte
Första start
Startordning

kl. 08.00 – 17.00
kl. 07.30
Canicross, Dag 2 – start 09.00
Scooter, Dag 2 – start 10.30
Snabbast efter första dagen startar först. Klasser och grupper slås
samman för resp. bana.
Detta för att göra tävlingarna så rättvisa som möjligt och eftersom alla
grupper i respektive klass tävlar om samma RF-medaljer.
Canicross (ÄUngd, ÄVet) Canicross (Sen, Jun, YVet)
Scooter-1 (ÄUngd, ÄVet) Scooter-1 (Sen, Jun, YVet) Scooter-2 (Sen)

Startmellanrum

Canicross – 30 sek
Scooter – 1 min

Söndag 22 oktober (Eftermiddag)
Sekretariat
Lagledarmöte
Bangenomgång
Första start
Startordning

kl. 08.00 – 17.00
kl. 12.00 (Stafett)
kl. 12.30 (Stafett)
Ej SM-klasser (Yngre Ungdom, Barn) – start ca 12.45
Stafett – start ca 13.15
Yngre Ungdom (Ej SM-klass)
- Vagn, Sparkcykel (3,1 km)
- Linlöpning (1,5 km)
Barn (Ej SM-klass)
- Anpassas efter deltagarna
Stafetter
- Seniorer (1,8 km + 3,1 km + 3,1 km)
- Juniorer startar 1 min efter seniorerna (1,8 km + 3,1 km + 3,1 km)

Söndag 22 oktober (Eftermiddag)
Prisutdelning

Snarast efter sista målgång ca kl 15.00.
Utomhus eller i serveringstältet.
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Banor
Allmänt
Bansträckningarna kan komma att justeras, beroende på väder och andra oförutsedda händelser.
Banor och underlag kommer att jobbas med ända fram till tävlingsdagarna, så att det blir så bra som
möjligt!
Banorna är tänkta att ge utmaningar, som passar respektive tävlingsform. Vi har utgått från
banlängderna i Nationella tilläggsreglerna, men har kortat ner framförallt Seniorbanorna, eftersom
banorna är kuperade.
SM-klasser
• Banan för Vagn / Scooter (sparkcykel) har långa stigningar och utförslöpor, utan snäva
kurvor. Underlaget är fint grus. Denna bana används också för Stafetterna.
• Banan för Cykel / Canicross (linlöpning) är varierad med långa stigningar, fina utförslöpor och
kurvor. Underlaget är blandat, främst gräs och jord och en del fint grus.
Icke SM-klasser (Motion och Yngre Ungdom)
• Motion använder delar av Vagn/Scooter-banan.
• Yngre Ungdom Vagn/Scooter (sparkcykel) använder delar av Vagn/Scooter-banan.
• Yngre Ungdom Canicross (linlöpning) använder delar av Canicross-banan.
• Barnbanan går i anslutning till Tävlingscentrum och anpassas till deltagarna.

Bansträckningar
Se kartor på hemsidan.
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