På grund av utrymmesbrist i Boxerbladet fortsätter dragtemat från förra numret!

REGELSIDA

TÄVLA I VINTERDRAG

TEXT: Helena Fredriksson

För den som har kommit igång med
drag så kanske nästa steg är att tävla.
Tävlandet kan vara allt ifrån att ställa
upp i motionsklass till att göra en
elitsatsning.
Oavsett mål kan en tävling hjälpa
till att lägga upp en bra plan för
träningen, både för hund och förare. .
Och att tävla kan vara riktigt kul för
båda!

Inom vinterdrag finns två olika stilar, nordisk stil
och slädhundstil, men för en boxer är det den
nordiska stilen som gäller.
Nordisk stil

I nordisk stil åker föraren skateskidor. Hunden
drar antingen en pulka med last eller har lina
(linkörning). Pulkan vägs in och tyngder läggs i så
att den sammantagna vikten för B-klass (brukshundsklassen) blir hälften av hundens egen vikt.
Vid både pulka och linkörning är föraren fästad
vid hunden, antingen vid pulkan eller hundens
sele. Oftast är det individuell start men det finns
även flerspannsklasser, jaktstart, gemensam start
och stafetter. I grenen combined körs en sträcka
med pulka och nästa med lina. Distanserna
i nordisk stil är oftast 10-15 km för herrar och 5-10

Andreas Oredsson hoppas på att fler
boxerekipage kommer till start.
Här på tävling i Falun med Essie
(Engelaiz Unbelievable).
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Boxrar kan!
Den 23 februari 2003
blev Ebba (Ringside’s
Grissini) dragchampion. Samma år kom
hon 2:a på SM i 10
km Nordisk stil/Pulka
(klass D40B)
Hon var då tre år.
Förare och ägare:
Ingela Nordahl

km för damer. Klasser delas även in efter förarens
ålder. Vid varje lopp brukar det också finnas en
motionsklass (ofta 5 km) som är öppen för alla.
Klubbar ordnar ofta också provapå-tävlingar med
kortare sträckor (ofta 2-4 km).
Slädhundstil

I slädhundstil kör föraren en släde som hundarna
drar i lösa linor. Föraren står bakpå släden och styr
hundarna med kommandon. Tävlingsklasserna
delas in efter hur många hundar som spänns
framför släden. Man kan tävla i sprint (5-25 km)
eller distans (40-100 km). Kvinnor och män tävlar
i samma klass. Den vanligaste hundtypen är polarhund och Alaskan Husky. Många sprintkörare
använder sig också av fågelhundar som vorsteh,
och pointer samt blandraser.

Tävlingsgrupper

Tävling sker i grupperna A, B och C:
A = Alla hundar får tävla i grupp A, men
bland-rashundar och stående fågelhundar måste. I
praktiken tävlar dock enbart fågelhundar (t ex
vorsteh och pointer) och blandrashundar med
dragspecialitet i denna grupp eftersom att de är så
överlägset snabba.
B = Brukshundsklassen. Hit hör alla renrasiga
hundar förutom stående fågelhundar, Dobermann
och Siberian husky. I denna grupp tävlar alltså
boxer.
C = Dobermann och Siberian husky.
Grönt kort

För att delta i tävling krävs grönt kort. Många tar
kortet genom att gå en kurs, men man kan också
göra ett teoretiskt prov på draghundsportförbundets hemsida. Det gröna kortet visar att man har
kunskaper i att tävla med draghund, att man har
kännedom om regler, bestämmelser och uppträdande på tävlingsplatsen, samt nödvändig
kunskap om egenvård av hund. Föraren är
ansvarig att inför varje tävling anmäla till rätt
klass samt känna till de för tävlingen gällande
reglerna.
Tävlingslicens

Tävlingslicens är ett måste för att få tävla på
officiella tävlingar i draghund, undantagna
SBK-förare på SBK-arrangemang. Licensen
gäller även som försäkring vid träning.
Motionsklass

De flesta tävlingar har en motionsklass, öppen för
alla. I den behöver man inte ha grönt kort. Alla
ekipage kör i samma grupp.

Titlar att vinna

En draghund kan bli dragchampion och Svensk
mästare. Reglerna för dragchampionat reviderades 2012. Ändring från tidigare är bland annat
att det inte längre krävs någon uställningsmerit för
att erhålla championatet. Man kan inte heller som
tidigare samla poäng vid tävlingar för att uppnå
det som tidigare kallades samlingscert.
För att bli dragchampion krävs tre certifikat,
varav ett kan vara i linkörning. För att få tävla om
certifikaten krävs ett lydnadsprov. Hunden ska
också ha genomfört en mentalbeskrivning (MH).
Därefter kan man anmäla om att få göra dragprov.
Meritering sker endast vid tävlingar där en
brukshundsklubb är medarrangör. Vid dragprov
kan domaren dela ut certifikat och DRH II.
Certifikat: Bedömer domaren att segraren i
klassen och gruppen är värd certifikat, får hund i
efterföljande ekipage inom 10% av segrartiden
också certifikat.
Godkänd som draghund (DRH II): Bedömer
domaren att segraren i klassen och gruppen är värd
certifikat får hund i efterföljande ekipage inom
20% av segrartiden beteckningen Godkänd som
draghund (DRH II).
Draghundsportförbundet

Dragsporten organiseras av Draghundsportförbundet. Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet. På deras hemsida (draghundsport.se) finns
förutom tävlingskalender mycket annan intressant
läsning, såsom en bra draghundskola. Förbundet
har en satsning på att få in fler brukshundar till
draget och är man några stycken som t ex vill ha
hjälp med en grönt kort-kurs så kan man få hjälp
med det. Förhoppningsvis blir det fler boxrar i
draget!

RIKTIGA DRAGMÄSTARE!

Den 26 februari 2011 vann Yara (Yara vom Okeler Forst)
tillsammans med Ingela Nordahl draghund-SM i Sveg. De
tävlade i 10 km Nordisk stil/pulka (klass WPV B 10 km). Yara
blev därmed svensk vinnare.
Yaras fullständiga titel är CIB, S o SF.u.ch, IPO II, BSL III korad
Yara vom Okeler Forst, vilket innebär att hon är internationellt
och finskt utställningschampion samt att hon har nått bruksmeriter i skyddsgrenarna IPO och BSL. Yara har två dragcertifikat
med pulka, ytterligare en så blir hon dragchampion.
Ingela är lagledare för Team Svenska Boxerklubbens satsning
på Vindelälvsdraget och mästaren Yara den enda boxern i
teamet som kört den långa dragstafetten tidigare. Boxrar kan!
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