
NORSK TREKKHUNDCHAMPIONAT FOR ALASKAN MALAMUTE.  

 

Malamutetest 1 og 2 sammen med malamutetest 3, 4 eller 5 kvalifiserer for Norsk 

Trekkhundchampionat sammen med resultat ”Good” fra utstilling.  

Testene må tas over minimum 2 år. 

I de tester der det er krav til eksakte vekter er de oppgitte vektkrav inkludert 

slede/pulk, liner/drag, anker og sele(r). 

 

Malamutetest 1  

Enspann  

Distanse: minimum 10 km  

Alder Hund: minimum 18 mnd  

Vekt: 35/30 kg  

Hunden kan testes både i nordisk og sledestil.  

Godkjent tid: 9 km/t, 

 

  

 

Malamutetest 2  

Minimum 60 km fordelt på 2 påfølgende dager  

Alder hund: minimum 24 mnd  

Nordisk 1, 2 og flerspann (3-5 hunder)  

Slede: 4, 5 og 6 spann (minimum 4 hunder) 

Vekt:  

1 spann - 30 kg  

2 spann – 50 kg  

3 spann – 65 kg  

4 spann – 80 kg  

5 spann – 95 kg  

6 spann – 110 kg  

 

Minus 30 kg for fører på sledestil  

For alle spannklasser; minus 5 kg pr tispe 

 

Godkjent tid: Gjennomsnittet av beste tredjedel + 10% eller minimum 8 km/t. Det kan 

bare sammenliknes innen egen spannklasse eller med klassen(e) over, og innen 

samme stilart. 

 

 

  

 



Malamutetest 3  

2-dagers test, 100-150 km til sammen  

Alder hund: minimum 18 mnd  

Nordisk: 1,2 og flerspann (3-5 hunder) 

Slede: 4, 6 og 12 spann  

Obligatorisk utstyr  

 

Godkjent tid: gjennomsnittet av beste tredjedel + 10 % eller minimum 8 km/t  

Det kan bare sammenliknes innen egen spannklasse eller med klassen(e) over, og 

innen samme stilart. 

 

 

Malamutetest 4  

Distansetest 80 – 200 km  

Alder hund: minimum 24 mnd 1 og 2 spann,  

Øvrige klasser 18 mnd  

Nordisk: 1, 2 og flerspann (3-5 hunder) 

Slede: 4, 6 og 12 spann  

Obligatorisk utstyr  

Godkjent tid: gjennomsnittet av beste tredjedel + 10 % eller minimum 8 km/t 

Det kan bare sammenliknes innen egen spannklasse eller med klassen(e) over, og 

innen samme stilart. 

 

 

Malamutetest 5  

Distansetest over 200 km  

Alder hund: minimum 24 mnd 1 og 2 spann,  

øvrige klasser 18 mnd  

Nordisk: 1,2 og flerspann (3-5 hunder) 

Slede: 6, 8 og åpen klasse  

Obligatorisk utstyr  

Godkjent tid: gjennomført innen arrangørs tidsfrist.  

 

Spannene kan bestå av rasene Alaskan Malamute, Grønlandshund og Samojed.  


