
Nu kan du tävla i drag för Svenska Boxerklubben. 
Som en del i klubbens satsning på draghundsport har 
vi gått med i Svenska Draghundsportförbundet. Det 
betyder mycket för dig som gillar drag men det ger 
också hela Boxerklubben nya möjligheter att få stöd 
för klubbens aktiviteter. 

Nu blir det DRAG 
i Boxerklubben!

Arbetar för draghundsport, 
arrangerar tävlingar och regi-
strerar tävlingslicenser 

Specialförbund i Riksidrotts-
förbundet (RF)

Genom vårt medlemskap är 
Boxerklubben därmed en av 
20 000 föreningar som är 
medlemmar i RF med nya 
möjligheter att söka stöd för 
aktiviteter riktade mot unga
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a Draghundsportförbundet?

“Körkort” för draghundsport som 
innehåller djurskydd och regler

Är krav för att tävla, förutom 
tävlan i motionsklass

Utfärdas av Draghundsportför-
bundet

Du kan gå kurs och ta kortet, 
eller gå en webbutbildning  och 
göra prov via draghundsport.se 

Vad är “grönt kort”?

Krävs för att tävla på 
officiella draghundstävlingar 
(förutom i motionsklass) 

Ger dig en bra olycksfalls-
försäkring på träning, tävling 
och resor till dessa

Kostar 250 kr/säsong
Säsong: 1 juli-sista juni

Vad är “tävlingslicens”?

När du har registrerat dig så får 
du en egen medlemssida 

Där kan du föra träningsdagbok 
– både för dig själv och dina hundar

Från den anmäler du dig enkelt 
till tävlingar

Du kan också ha ett eget 
bildarkiv och en offentlig profil

Din medlemsida på draghundsport.se

Lokalt aktivitetsstöd som alla i Boxerklubben har 
rätt att söka

Ger stöd för aktiviteter där deltagarna är max 25 år
Aktiviteten ska ha gemensamt start och slut, pågå 

minst 45 min och ha minst tre deltagare
Stödet är på 24 kr/tillfälle och 8kr/deltagare
Söks i efterhand, 2 ggr om året via IdrottOnline 

(kontaktperson Peter B)
Enkel ansökan

Vad är LOK-stöd?

Vad är projektstöd? 
Stöd genom projektet idrottslyftet som syfter att få fler unga i rörelse

Kan söka delfinansiering för läger, aktiviteter och föreläsningar där ungdomar (max 25 år) deltarSöks via IdrottOnlineLöpande ansökan och snabb behandling av Draghundsportförbundet inom någon veckaMaterialstöd kan sökas för dragaktiviteter, tex stöd för köpa in en kickbike för provapå-träffar 

 Peter  Burland tillhör MNLO är med i Team 
Svenska Boxerklubben och brinner för drag.

Han är Boxerklubbens kontaktperson för 
Draghundsportförbundet/RF vilket innebär att han 

bl.a. sköter IdrottOnline
På IdrottOnline registreras alla tävlingslicencer, 

härifrån söks också projektbidrag och LOK-stöd
Kontakta Peter när du har frågor om att träna och 

tävla i drag på peter@boxerklubben.org

Klubbens kontaktperson
- Jag har länge velat tävla för Svenska 
Boxerklubben och nu finns möjligheten 
med vårt inträde i Svenska Draghund-
sportförbundet! 

Vi har börjat träningen för 
Vindelälvsdraget 2018 och söker dig 
som känner dig sugen på en 
upplevelse tillsammans med din hund. 
Är ni ett ekipage som redan åker skidor 
eller redan kör drag med din boxer, ta 
kontakt. Vi behöver fler i Team Svenska 
Boxerklubben.
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1) Registrera dig på  webbplatsen draghund-sport.se (under fliken Medlem). Du får nu ett FID-nr (FörarID) och en medlemssida.2) Lös tävlingslicens Betala in 250 kr till Boxerklubben (PG 27109-8), märk betalningen “Tävlinslicens DRAG+ditt namn”3) Aktivera tävlingslicensen Maila Peter Burland till peter@boxerklubben.org  när du har betalt in. Ange ditt namn, medlemsnummer, FID-nr, personnummer,  mail och telefonnummer. Nu aktiverar Peter din licens på IdrottOnline4) Skaffa grönt kort – om du inte har det5) Nu kan du tävla för Svenska Boxerklubben!

Ja, jag vill tävla. Hur gör jag?
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TEXT: Helena Fredriksson

VINDELÄLVS-
DRAGET
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