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Regler utöver IFSS för BTT 350 
 
1§ Det är endast tillåtet att ta ut hundar ur spannet på checkpoint. Föraren 

ansvarar för att hundar blir omhändertagna av egen handler samt informera 
veterinär eller domare. Avställd hund strykes i veterinärhandboken. Hundar 
som tas ur spannet på checkpoint Saxvattnet, transporteras ned till 
Lillånäsvägen där Handler ska ta emot hunden vid bestämd tid. Om inte 
hunden tas emot så transporteras den senare till Norråker mot en avgift. 
 

2§ Det är inte tillåtet för spannen att följa plogad väg på andra sträckningar än 
där arrangören beslutat (markerad bana). Upplysningar om detta ges på 
förarmötet. 

 
3§ Start intervall är 2 min. om inte annat bestäms av arrangören.Det är två 

startgrupper, Öppen klass och 8-spann, utjämningstiden gäller inom 

respektive startgrupp. 

Föraren ska följa arrangörens anvisningar för att komma från 

uppställningsplats och fram till start. Föraren kan ta emot hjälp att ta spannet 

fram till start av handler och funktionärer. 

4§ Deltagare kan ta emot hjälp med att bromsa, hålla och styra spannet fram 

till, och ut från anvisad stakeoutplats på checkpoint. Sådan hjälp kan bara fås 

inom markerat område på checkpoint. Handlern kan stå vakt bakom släden 

och ha uppsyn över hundarna. Det är inte tillåtet att ta emot någon form av 

hjälp från andra personer på checkpoints. Detta omfattar allt arbete med 

hundspannet under vilotiden på stakeoutområdet. Undantag är att förarna får 

hjälpa varandra. 

5§ Beaver Trap Trail 350 har obligatorisk vila på tio (10) timmar + 

utjämningstid. Denna vila kan föraren fördela valfritt mellan Checkpoint 1, 2 

och 3. Föraren har själv ansvar för att vilotiden i sin helhet tas ut. 



6§ Checkpoints är att betrakta som delmål i tävlingen. Föraren måste själva 

signera in/ut från checkpoints innan spannet fortsätter tävlingen. Förare skall 

ha på sig nummerlappen när de kommer till och när de lämnar checkpoint. 

Både förare och handlers skall ha på sig nummerlappen under tiden de 

uppehåller sig på uppställningsområdet. Föraren ansvarar för att handler 

städar upp på checkpoint efter att föraren och spannet har lämnat området. 

(gäller endast checkpoint Borgafjäll 1 och 2) Krattor och sopsäckar 

tillhandahålls av arrangören. 

7§ Depå finns endast på checkpoint Borgafjäll 1 och 2. Depåsäckar placeras på 

det markerade området. Märk tydligt upp depåsäcken med namn och 

startnummer. Reservsläde får inte tas ut från depån och på 

uppställningsområdet annat än då en släde skall bytas. Tom släde får bytas 

ut mot tom släde endast en gång, skall meddelas domare, tävlingsledning 

eller checkpointansvarig. Kylbag, eller liknande utrustning, som är i depån 

skall vara tom och tas tom ut till uppställningsområdet. Handlern är inte 

tillåten att i förväg koka upp vatten eller bereda foder och lämna detta i 

depån. Föraren fraktar allt som tas ut från depån till uppställningsområdet. 

Detsamma gäller utrustning och allt avfall från uppställningsplatsen tillbaks 

till depån. På checkpoint Saxvattnet finns tillgång till halm och kallt vatten. 

Möjlighet för sovplats finns, eget liggunderlag och sovsäck används. På 

checkpoint Borgafjäll 1 och 2 finns möjlighet till depå och tillgång till halm 

och kallt vatten. Möjlighet för sovplats finns, eget liggunderlag och sovsäck 

används. 

Depåsäck kan lämnas på Checkpoint Saxvattnet när spann passerar under 

etapp 1. Föraren ansvarar då själv för att ställa den på anvisad plats. 

Begränsad service finns beroende på vilken tid som spannet passerar. 

8§ Obligatoriska utrustningen kontrolleras före start, och stickprov löpande 

under tävlingen och vid mål. Lista på obligatorisk utrustning finns på 

hemsidan. 

Släden och slädsäcken måste vara av en sådan storlek att det finns plats för 

en trött/skadad hund. Hunden skall transporteras på ett tryggt och säkert 

sätt under den tid den vistas i släden. Obligatorisk utrustning som förlorats 

eller blivit förstörd kan ersättas från depåsäck eller handler. Utrustningen 

läggs fram för domare, tävlingsledning eller checkpointansvarig och bytet 



noteras av tävlingsledningen. Hundsockar, pannlampa/batterier och bränsle 

för köket/kaminen är undantagen och kan ersättas från depån. 

9§ All omvårdnad och utfodring av hundar får endast utföras av föraren. Det är 

bara tillåtet att ta med kallt vatten för matlagning av hundmat. All utfodring 

av hundar skall ske utomhus. En hund som kommer till checkpoint i släden 

skall uppvisas för veterinär. Hunden får fortsätta tävlingen om veterinär 

tillåter det. 

10§ Om en hund dör under tävlingen på spåret mellan checkpoints, så måste den 

tas till nästkommande checkpoint eller tillbaks till föregående checkpoint. 

Hunden ska transporteras i släden och täckas vid ankomst till checkpoint. 

Föraren skall så snart som möjligt efter att ha ankommit till checkpoint att 

anmäla till domare, tävlingsledning och/eller tävlingsveterinär. Föraren kan 

bara fortsätta tävla efter att tillstånd beviljats av domare, tävlingsledning 

och/eller tävlingsveterinär. Föraren kan diskvalificeras från deltagande om 

det framgår av undersökningarna att föraren gjort sig skyldig till misshandel 

av hund eller annat som ledde till hundens död. Föraren kan också 

diskvalificeras om han/hon vid en tidigare checkpoint har fått skriftligt besked 

om att lämna sin hund, om inte hunden dog på grund av andra orsaker.  

11§ Det skall finnas en wire i huvudlinan/mittlinan. 

12§ Spåret är delvis draget i renbetesland, därför måste hundarna hållas under 

sträng kontroll. Föraren är ansvarig för eventuella skador som han/hennes 

spann orsakar renar. På sträckor där renar kan förväntas mötas skall föraren 

var fäst vid spannet/släden med ett rep eller liknande. Förare som observeras 

med lös hund kommer omedelbart att diskvalificeras. På Checkpoints gäller 

skärpt uppsyn, vilket innebär att ingen förare eller handler får lösrasta eller 

transportera någon/några hundar löst. 

13§ Nedskräpning och åverkan längs leden kan leda till diskvalificering, alt. 

polisanmälan då spåret delvis går genom naturreservat. 

14§ En deltagare som väljer att bryta tävlingen skall så snart som möjligt 

underrätta tävlingsledningen och ansvarar själv för att transportera sig 

själva, sina hundar och sin utrustning och depå från checkpoints. 



15§ Eftersökning av förare startar normalt ca 24 timmar efter sista kontakten. 

Onödig fördröjning mellan checkpoints bör därför undvikas. 

Eventuell protest skall lämnas skriftligt till domare/Jury inom en(1) timme 

efter målgång. Protestavgift är 100 SEK. 

16§ Tidsbegränsning för passering av CHP Saxnäs och CHP Saxvattnet 2 kommer 

att tillämpas, för dessa tider kommer hänsyn till spårkvalitet och väder o vind 

att tas. 

 

 

 

 

 

 

 


