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om draghundsport                              
Att använda hundar för drag har gamla anor. Under 

guldruschens glada dagar i Alaska var draghundstävlingar 

mycket populära.

I Norden har vi också en lång tradition när det gäller att köra 

och tävla med draghundar och under senare tid har det vuxit 

till en stor sport. I Sverige tävlade vi med draghundar redan 

på 1930-talet.

Draghundsporten tillhör också en av världens snabbast 

växande idrotter och delas upp i två olika stilar:

nordisk stil (skidor och pulka) och slädhundsstil.

Draghundsporten i Sverige organiseras av Svenska 

Draghundsportförbundet, som är medlem i 

Riksidrottsförbundet. Det finns cirka 85 klubbar fördelade 

över Sverige. I Polarhunds-VM 2008 i Åsarna tävlar man 

med de renrasiga polarhundsraserna; siberian husky, alaskan 

malamute, grönlandshund och samojed.

vm-byn åsarna
Åsarna har nio års erfarenhet av att arrangera sprint- och 

medeldistanstävlingar för draghundar. Tidigare år har Åsarna 

varit en framgångsrik värd för både de svenska och europeiska 

mästerskapen, mycket tack vare Thomas Wassberg som är 

ansvarig för spåren under tävlingarna. 

Intresset för draghundsport har ökat betydligt i Norden och 

Åsarnas lokalisering är idealiskt för tävlanden från Norge, 

Sverige och Finland. Samhället Åsarna, för många känt som 

center för längdskidåkning och draghundsport i Europa, 

kommer att vara arenan för evenemanget. Arrangör är Svenska 

Polarhundklubben, Nedre Norra distriktet, tillsammans med 

Bergs Kommun. 

Det krävs mycket arbete med att förbereda och genomföra 

världsmästerskapen och vi kommer att göra allt för att skapa 

ett riktigt bra mästerskap och ge tävlanden, åskådare samt 

funktionärer en fin upplevelse.

Välkommen!

jörgen sandqvist,  alaskan malamute,  slädhundsstil
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slädhundsstil
I slädhundsstil kör föraren en släde som hundarna drar. 
Hundarna är spända i lösa linor och styrs med kommando från 
föraren. Tävlingsklasserna i slädhundsstil är 4-, 6- och 8-spann 
samt öppenklass med obegränsat antal hundar framför släden.
Man kan tävla i sprint- eller distanskörning. Sprintsträckorna 
är från fem kilometer upp till 25 kilometer beroende på antal 
hundar i spannet. Tävlingarna avgörs i två till tre heat.

Tävlingar i medeldistans skall vara mellan 40 km och 100 
km per dag. Den längsta distanstävlingen i Norden heter 
Finnmarkslöpet och är cirka 1000 km långt. Både i sprint och 
i distans gäller det att ta sig från start till mål på kortast 
möjliga tid.

De viktigaste hundarna i ett slädhundspann är oftast 
ledarhundarna. Man styr spannet med kommandon och 
det är ledarhundarna som ska kunna höger och vänster, 
samt kommando för att stanna och öka farten. Riktigt bra 
ledarhundar är guld värda.

Det här är en jämställd idrott! Kvinnor och män tävlar i 
samma klass och det är en sport som kan engagera hela 
familjen och det finns klasser för alla åldrar. 

nordisk st il
I nordisk stil drar hunden en pulka med last eller har en 
sele med lina (linkörning). I båda fallen åker föraren efter 
på skidor. Det finns även flerspannsklasser (där två eller 
flera hundar drar pulkan), jaktstart, gemensam start och 
stafetter.  Tävlingar i nordisk stil har mycket gemensamt med 
längdskidåkning.

Draglasten i pulkan är beroende på dels vad hunden väger (i 
vissa klasser, en del klasser har fast dragvikt) och dels på antal 
hundar i spannet. Distanserna i nordisk stil är 5-50 km för 
herrar och 5-50 km för damer.

Du kan även delta i motionsklass där någon pulka och last inte 
är nödvändig. Du kör hunden med sele och lina och åker själv 
efter på skidor.

l isa l indblom s iberian huskies ,  
nordisk st il
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alaskan malamute                              
Redan vid upptäckten av Alaska i mitten av 1700-talet berättade
ryska valfångare och pälsjägare om det högtstående inuitfolkets
(även kallade malamuter) starka draghundar. De var arbetsdjur som 
även användes till att jaga säl. De släpptes loss för att i flock jaga 
isbjörn, men användes främst till att dra tunga slädar.

grönlandshund
Grönlandshund är en av världens äldsta hundraser och har sedan 
urminnes tider använts av inuiterna för transporter och jakt. 
Bruksegenskaper som robust styrka, uthållighet och tålighet har varit 
avgörande i avelsarbetet även om tilltalande exteriör har fått en 
viss betydelse. Vid säl- och isbjörnsjakt visar grönlandshunden stor 
jaktinstinkt.

s iberian husky
Siberian husky utvecklades hos tjuktjerfolket i nordöstligaste Sibirien. 
Klimatförhållanden tvingade dem att basera sitt uppehälle på jakt 
över vidsträckta områden och tjuktjerna svarade på naturens krav 
genom att utveckla en unik ras av slädhundar. Det tjuktjerna behövde 
och utvecklade var en hund med förmågan att kunna tillryggalägga 
långa distanser med maximal fart, men med en minimal förbrukning 
av energi i ett område nära norra halvklotets köldpol.

samojed
Samojedhunden har fått sitt namn efter samojedstammar i 
Nordryssland och Sibirien. I områdets södra delar användes vita, 
svart- och brunbrokiga hundar för att valla renar. I de nordliga delarna 
var hundarna rent vita och milda till temperamentet och användes 
som jakt- och slädhundar. Samojedhundarna levde nära sina ägare, de 
till och med sov i kåtorna och användes då som värmekälla. 
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