
 
 
 
 
23-26 juni arrangeras Dog Dance World Championship i Moskva, i båda 
grenarna Freestyle och Heelwork to Music. Tävlingen omfattar både lag och 
individuell tävlan. Under två dagar genomförs lagtävlingen och under den sista 
dagen genomförs finalen där Världsmästaren väljs ut från de 10 bästa ekipagen 
i världen! 
 
På den här sidan kan du läsa om tävlingen: http://wds2016.dogdance.ru/?lang=en  
 
På den här sidan kan du läsa om World Dog Show: http://www.wds16.ru/en/htm-and-
freestyle  
 
I det här dokumentet följer viktig information att känna till. Läs igenom och meddela 
sen gärna landslagsgruppen om du redan nu vet att du kommer ansöka för att 
komma med i landslaget och resa till VM. Det hjälper gruppen att starta med 
planering inför workshop och annat.  
 
Info om hur landslagsuttagningen går till och hur du söker hittar du här: 
http://shfk.se/landslag-nya-uttagningsregler/  
 
För att föranmäla ditt intresse (alltså ingen ansökan) så kan du skicka ett mail till 
landslaget@shfk.se och på så sätt underlätta planeringen. 
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Hundens förberedelser innan resan 
 
Hunden ska  

 vara helt frisk 
 ha ett giltigt pass (utfärdas av veterinär hemma i Sverige) 
 vara märkt med mikrochip eller en tydlig, avläsbar tatuering (tatuering är giltig 

endast om den kan utläsas och kan bevisas att den gjordes före 2011-07-03) 
 vara rabiesvaccinerad (vaccinationen får inte vara genomförd senare än 21 

dagar före ankomst enligt WDS, men enligt ryska ambassadens hemsida: In 

order to transport pets to Russia their owner should have an international veterinary 
certificate, which states that the pet is clinically healthy and is inoculated against 
rabies. The vaccination must be made not earlier than 30 days prior to entering the 
country and not later than 12 months prior to departure. Such certificates are issued 
by veterinary control officials in the country the pet was bought. At the border the 
veterinary control will issue a veterinary license that has to be returned to the border 

veterinary control upon leaving the country.) 
 ha en djurägareförsäkran  

(http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hunda
rkatterochillrar/reseguideforhundarochkatter/startaguiden/information/djuragar
eforsakran.4.4e88d23a14e47fc286993856.html)  

 vid hemresan kontrolleras vid Entry Point  
(http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hunda
rkatterochillrar/reseguideforhundarochkatter/startaguiden/information/djuretska
kontrollerasvidentrypoint.4.4e88d23a14e47fc286994440.html)  

 
Det är dessutom starkt rekommenderat att behandla mot fästingbett (risk för babesia) 
samt hjärtmask (dilofilaria), se nedan. 
 

 Hunden behandlas förebyggande med lämpligt medel mot fästingbett innan 
resa. Efter varje promenad bör man även kolla igenom hunden (och sig själv) 
efter fästingar. 

 
 Hunden ska ges förebyggande behandling mot Dilofilaria/Hjärtmask innan 

avresa och ges ytterligare behandling vid hemkomst för bästa skydd.  
 
Babesia (babesios) är en fästingburen parasit som smittar genom fästingbett.  
 
Dilofilaria (Hjärtmask) är en parasit som smittar hunden genom stick från myggor. 
 
 
Övrigt 
Under hela World Dog Show kommer det finnas veterinärer tillgängliga och som 
kontrollerar hälsan hos hundarna.  
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Förarens förberedelser innan resan 
 

 Ta med ett giltigt pass och om du ska köra bil även körkort 
 

 Visum. Före inresa i Ryssland måste man skaffa ett giltigt visum. Visumet 
klistras in i passet och innehåller: för- och efternamn (i rysk och i latinsk skrift), 
födelsedatum, kön, nationalitet (medborgarskap), identitetshandlingens 
nummer, viseringsdatum, den tillåtna uppehållsperioden i Ryssland, 
löpnummer på inbjudan för inresa i Ryssland eller offentligt myndighetsbeslut, 
visumets giltighetstid, syftet med resan, uppgifter om den inbjudande 
organisationen (inbjudande fysisk person), uppgift om multipel visering. 
 

 Börja med att skicka en kopia av ditt pass till dogdance@ya.ru så förser 
arrangörerna dig med den officiella inbjudan. 
 
Här kan du läsa om var du kan skaffa ryskt visum: 
http://www.ryssland.se/index.php/sv/visas/visum   

 
 
Typer av visum 

Beroende på syftet med inresan och vistelsen i Ryssland utfärdas visering för 
utländska medborgare enligt följande kategorier: diplomatvisum, tjänstevisum, 
turistvisum, transitvisum och visum förtillfällig bosättning. 

Singel visum ger en utländsk medborgare rätt att passera statsgränsen i Ryssland en 
gång vid inresan och en gång vid avresan från Ryssland. 
Dubbel visum ger en utländsk medborgare rätt att två gånger passera statsgränsen i 
Ryssland vid inresan och två gånger vid avresan från Ryssland. 
Multivisum ger rätt till flera (mer än 2 gånger) inresor och utresor i Ryssland.  
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Att resa till och i Ryssland 
 
Att resa med bil till Ryssland blir smidigare och billigare än flyg, och det finns flera 
fördelar exempelvis att hunden utsätts för mindre påfrestningar. Det blir dessutom 
lättare att ta med rekvisita och annan packning. Däremot skiljer sig trafikkulturen 
avsevärt mot den vi är van i här i Sverige, och ur säkerhetsaspekt så finns det större 
risker med att åka bil till tävlingen. Man bör läsa på och hålla ett högt säkerhetstänk. 
Här kan du läsa lite kort om de båda färdsätten men du bör även ta reda på så 
mycket som möjligt kring resan på egen hand. 
 
 
Med bil 
Bensinen kostar ungefär två gånger mindre i Ryssland än övriga Europa. Ibland kan 
det dock vara problem med kvalitén på bränslet och man bör tanka vid några av de 
större kedjorna, ex: RosNeft, TNK, LukOIL, Gazpromneft som nämns som de bästa. 
När du åker bil i Ryssland behöver du: 
 

 Ditt pass med visumet, i original 
 Körkort, i original 
 Registreringspapper på bilen, i original 
 Tredje-parts försäkring för bil, giltig i Ryssland 

- OBS att svensk bilförsäkring inte gäller i Ryssland utan man måste skaffa en 
när man kör in i landet 

 Bilen ska vara utrustad med första hjälpen kit samt brandsläckare 
 
Trafikpolisen i Ryssland kallas för GIBBD (government inspection of road safety) och 
har som rutin att stoppa bilar för att kontrollera handlingarna. Om man har ordning på 
alla papper ska det inte vara några problem utan bara att köra vidare efter kontrollen.  
 
 
Med flyg 
Den närmsta flygplatsen är Domodedovo International Airport 
(http://www.domodedovo.ru/en/) och det är den största flygplatsen i Ryssland. Man 
kan hyra bil från flygplatsen men det bör göras i förväg via telefon eller företagets 
hemsida men det bör kollas upp om hund är tillåtet i hyrbilarna. Körkort samt pass 
ska visas upp. Följande biluthyrningsföretag finns tillgängliga: HERTZ, Rentmotors, 
AVIS, EUROPCAR.  
 
Hur hunden ska resa under flygresan bestäms av flygbolaget. Vissa bolag tillåter 
hunden att resa i kabinen och andra i lastutrymmet. Det krävs även en godkänd bur 
för flygningen. Kontrollera allt i god tid före resa. Ta även i beaktande att en flygresa 
kan vara påfrestande för en hund som inte är van.  
 
 
Boendet 
Se till att boka hotell i god tid. Arrangörerna har reserverat rum på hotellet 
Pokrovskoe-Streshnevo för deltagare i tävlingen men det finns även fler 
rekommenderade hotell. Läs mer här: 
http://wds2016.dogdance.ru/?lang=en&page=hotel  
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