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Motion angående klassändring i draghundsreglerna 
 
 
 
 
Bakgrund:  
Draghundssporten har liksom många andra tävlingsgrenar drabbats av nedåtgående trend i 
antalet anmälda till dragprov. Den största klassen är A-klassen där det är många elitskidåkare 
som åker med Vorstehhundar som avlas för att vara duktiga i drag. Det har inneburit att 
Vorstehrasen i princip har delats i fågel och dragvorsteh. Det har gjort att många av 
motionärerna inte tävlar mera.  
 
B-klassen är det främst Schäfer och Riesensnauser som åker i och de flesta av dem har draget 
som vintersysselsättning och tävlar bruks på sommaren. Hundarna avlas inte för att enbart 
vara duktiga på draghundskörning.  
 
C-klassen är endast till för Dobermann. Dobermann är också en brukshund och avlas inte efter 
draghundsmeriter utan utifrån egenskaper som passar en brukshund.  
 
Tidigare var det många aktiva draghundsförare som körde Dobermann inom 
draghundssporten, men de sista åren har många av dem blivit äldre eller bytt ras till Vorsteh.  
Många av dem är skidåkare som inte har bruks som sommarintresse och därigenom byter till 
den ras som har flest tävlande och är möjlig att åka snabbast med. 
 
I dagsläget lockar det inte Dobermannägare att ägna sig åt draghundskörning.  
Det påståendet grundar jag på detta: 
Det är få Dobermann som deltar på dragprov. Det innebär att i det flesta fall är en 
Dobermannåkare ensam i sin klass. Även på SM. (det får som följd att ingen får SM medalj, 
måste vara minst 3 startande.) 
De flesta som ägnar sig åt att tävla vill tävla mot någon. 
 
Den regeländring som genomfördes i år, att det inte delas ut någon startpoäng automatiskt kan 
innebära att ett ekipage genomför en tävling ensam och utan att få någon meriteringspoäng. 
Dessutom krävs det mycket mer av en Dobermann än andra brukshundar i bedömningen. 
Tittar man på resultat från tävlingar så är inte Dobermann i dagsläget överlägsen de andra 
brukshundarna.  
 
 
 
 
 



 
 
Nuvarande regler för körning med pulka enligt följande: 
 
Citat klassindelning nordisk stil säsongen 2001-2002. 
”Varje pulkaklass enligt ovan kan om ej annat angivits, (obligatoriskt vid SBK-dragprov och 
SM) delas i rasgrupperna 
A: Alla hundar 
B: Brukshundar, polara raser och övriga raser utom stående fågelhundar och dobermann. 
Endast registrerade hundar. 
C: Dobermann  ” 
 
Förslag till regeländring: 
Det har i år införts en ny klass inom draghundssporten. Linkörning även på SM. I denna klass 
är klasserna enligt följande:  
Citat klassindelning nordisk stil säsongen 2001-2002. 
Varje linklass kan obligatoriskt vid SM delas i rasgrupperna 
A: Alla hundar 
B: Brukshundar, polara raser och övriga raser utom stående fågelhundar. Endast 
registrerade hundar. 
 
Denna klassindelning borde även gälla för pulkaklasserna på alla tävlingar. 
Dobermann är en brukshund och skall tävla tillsammans med dessa. Om inte är 
draghund en gren som inte längre Dobermann kommer att delta i. 
Ändring i reglerna så att Dobermann tävlar i B-klassen. 
 
Denna ändring hoppas jag att Dobermannklubben förstår hur viktig den är och driver igenom 
den gentemot SBK och Draghundsportförbundet. 
 


