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Alaskanmalamuuttiyhdistys ry esittää seuraavia lisäyksiä kansalliseen sääntöön kohtiin LUKU2: Valjakkoajon 

erityissäännöt sekä LUKU 4: Sulanmaan kilpailujen erityissäännöt 

 
Vanha sääntö: 
LUKU 2: VALJAKKOAJON ERITYISSÄÄNNÖT 
…. 
2.1.4 VALJAKKOAJON Sp1 -luokka  
Luokassa noudatetaan valjakkoajon kilpailusääntöjä lukuun ottamatta seuraavia erityissääntöjä ja varusteita  
2.1.4.1 Valjakkoajon Sp1-luokka koostuu vähintään 16 vuotta täyttäneestä kilpailijasta ja yhdestä koirasta. 2.1.4.2 
Junioriluokka 10-13 vuotta, nuorten luokka 14-16, 16-vuotias voi halutessaan osallistua aikuisten luokkaan.  
2.1.4.3 Kilpailumatka 3-6 km, junioriluokassa enintään 3km.  
2.1.4.4 Rekenä käytetään metallirunkoista potkukelkkaa varustettuna muovijalaksilla.  
2.1.4.5 Potkukelkka tulee varustaa riittävän tehokkaalla jarrulla ja/tai jarrumatolla.  
2.1.4.6 Potkukelkassa ei saa olla koiralle vaarallisia teräviä ulokkeita tai osia.  
2.1.4.7 Täyteen mittaan venytetyn vetonarun täytyy olla vähintään 2,5 m ja enintään 3,5 m.  
2.1.4.8 Vetonaru tulee kiinnittää potkukelkkaan.  
2.1.4.9 Jos koira loukkaantuu tai kieltäytyy jatkamasta matkaa, kilpailijan on keskeytettävä kilpailu.  
 
2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT  
2.2.1 SM-kilpailut järjestetään kaksi tai kolmipäiväisinä kilpailuina. 
….. 
 
Uusi sääntö: 
LUKU 2: VALJAKKOAJON ERITYISSÄÄNNÖT 
…. 
2.1.4 VALJAKKOAJON Sp1 -luokka  
Luokassa noudatetaan valjakkoajon kilpailusääntöjä lukuun ottamatta seuraavia erityissääntöjä ja varusteita  
2.1.4.1 Valjakkoajon Sp1-luokka koostuu vähintään 16 vuotta täyttäneestä kilpailijasta ja yhdestä koirasta. 2.1.4.2 
Junioriluokka 10-13 vuotta, nuorten luokka 14-16, 16-vuotias voi halutessaan osallistua aikuisten luokkaan.  
2.1.4.3 Kilpailumatka 3-6 km, junioriluokassa enintään 3km.  
2.1.4.4 Rekenä käytetään metallirunkoista potkukelkkaa varustettuna muovijalaksilla.  
2.1.4.5 Potkukelkka tulee varustaa riittävän tehokkaalla jarrulla ja/tai jarrumatolla.  
2.1.4.6 Potkukelkassa ei saa olla koiralle vaarallisia teräviä ulokkeita tai osia.  
2.1.4.7 Täyteen mittaan venytetyn vetonarun täytyy olla vähintään 2,5 m ja enintään 3,5 m.  
2.1.4.8 Vetonaru tulee kiinnittää potkukelkkaan.  
2.1.4.9 Jos koira loukkaantuu tai kieltäytyy jatkamasta matkaa, kilpailijan on keskeytettävä kilpailu.  
 
2.1.5 VALJAKKOAJON SP2-LUOKKA 
Luokassa noudatetaan valjakkoajon kilpailusääntöjä lukuun ottamatta seuraavaa erityissääntöä: 
2.1.5.1 Koiran ikä voidaan poikkeustapauksessa alentaa SP2-luokassa 15 kuukauteen. Kilpailun järjestäjä voi päättää 
alentamisesta kilpailukohtaisesti merkitsemällä poikkeuksen kilpailukutsuun. 
 
2.2 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT  
2.2.1 SM-kilpailut järjestetään kaksi tai kolmipäiväisinä kilpailuina. 
…. 
 
 
 
 
 
 
 



Vanha sääntö: 
LUKU 4: SULANMAAN KILPAILUJEN ERITYISSÄÄNNÖT 
 
4.1 LUOKAT 
4.1.1 Yhden kärryluokka, jossa naiset ja miehet kilpailevat samassa sarjassa.  
4.1.2 Koirapyöräily- ja yhden ja kahden koiran kärryajoluokissa tuloksiin kirjataan myös rekisteröityjen koirien 
rekisterinumero ja virallinen nimi, mikäli koiralla sellaiset ovat ja kilpailija ne ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa. 
…. 
 
Uusi sääntö: 
LUKU 4: SULANMAAN KILPAILUJEN ERITYISSÄÄNNÖT 
 
4.1 LUOKAT 
4.1.1 Yhden kärryluokka, jossa naiset ja miehet kilpailevat samassa sarjassa.  
4.1.2 Koirapyöräily- ja yhden ja kahden koiran kärryajoluokissa tuloksiin kirjataan myös rekisteröityjen koirien 
rekisterinumero ja virallinen nimi, mikäli koiralla sellaiset ovat ja kilpailija ne ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa 
4.1.3 Koiran ikä voidaan poikkeustapauksessa alentaa DS2-luokassa 15 kuukauteen. Kilpailun järjestäjä voi päättää 
alentamisesta kilpailukohtaisesti merkitsemällä poikkeuksen kilpailukutsuun. 
…. 
 
 
Perustelut: 
Perusteluna sääntömuutosesitykselle on sääntökentän yhdenmukaistaminen eri toimijoiden kesken. Suomen 
Kennelliiton kilpailukoe (REK) voidaan järjestää VUL:n alaisen kilpailun yhteydessä, kuten on vuosia tehtykin. 
Kennelliiton rekikoirien kilpailukokeessa koiran ikä on määritelty 15kk lyhyille ja 18kk MD- ja LD-matkoille. Uuden 
koeluokan (2 koiran luokka) myötä kilpailu- ja koesäännöt ovat keskenään ristiriidassa koiran ikärajan osalta. Tämä 
sääntömuutos mahdollistaisi ikärajan alentamisen tapauskohtaisesti, mikäli kilpailun yhteyteen haettaisiin kilpailukoe 
uudessa luokassa.  
 
Uusien harrastajien saaminen mukaan lajiin on kaikkien valjakkourheilun parissa toimivien tahojen yhteinen tavoite 
(VUL, Kennelliitto, rotuyhdistykset ja harrastavat yhdistykset). Tämä sääntömuutos edistää sitä antamalla 
mahdollisuuden jatkossakin kokeiden järjestämiseksi kilpailujen yhteyteen ja näin ollen yhdistää koko 
harrastajakenttää. Lisäksi se helpottaa uusien harrastajien perehtymistä kilpailu- ja koesääntöihin. 
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