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     TÄVLINGSBESTÄMMELSER.  

 
I detta dokument benämns Svenska Dragkampförbundet med förkortningen SDF, 

Distriktsförbund med DF och Tävlingskommittén med TK. 

 

 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.   
 

1. DEFINITION. 

 

Dragkamp är en idrott som utövas i lag, och individuellt. Ett lag består oftast av åtta (8) dragare,  

en coach samt en reserv. Det finns dock några viktklasser med varierat antal dragare i lagen.  I 

delen tävlingsregler finns alla viktklasser specificerade, vad gäller antal dragare, viktbonus och 

åldersfördelning. Tävlingsformerna för lagtävling är utomhus eller inomhus. 

Individuell tävling sker i specialkonstruerad ställning efter särskilda bestämmelser. 

Det tävlas i både i lag och individuellt i olika viktklasser för damer, herrar, juniorer, ungdom och 

knatte. På seniornivå i lag tävlas också i olika mixed klasser.   (4 damer + 4 herrar). 

Viktklasser: se respektive tävlingsform. 

 

2. TÄVLINGAR. 

 

I förbundstävlingar ska alla ingående i det tävlande laget på banan inneha gällande tävlingslicens. 

(dragare, coach och vattenbärare)   För distriktstävling se punkt 10.  

Tävlingslicensen, som samtidigt är en idrottsförsäkring i Folksam,  löses via SDF. 

Då inte alla föreningar tävlar i disciplinerna individuell dragkamp eller inomhusdragkamp för lag, 

finns möjligheten för enskild individ att lösa en särskild licens i annan klubb för vardera av dessa 

tävlingsformer för att även kunna tävla i dessa discipliner. 

Licensen är personlig och kräver ej någon övergångshandling för att sedan tävla i sin moderklubb 

igen under utomhussäsongen. Aktiv dragare ska hos sin förening skriva på ett intyg att denne 

godkänner att vara licensierad för klubben. För minderåriga dragare, t.o.m. kalenderåret innan 

den aktive uppnår 18 års ålder, ska målsman underteckna detta intyg. Licensen gäller per 

kalenderår (1 jan.–31 dec.) Från årsskifte till man före den 15 april löser nya årets licens är den 

aktive ej föreningsbunden vad gäller licensen. Alla licensfrågor besvaras via SDFs  kansli. 
 

Alla åldersgränser avser kalenderåret, året då den aktive uppnår angiven ålder. 

I seniortävling får ingen dragare vara under 13 år. 

För juniorer, både dam och herr, gäller ingen dragare under 10 år och ingen över 22 år. 

I kombination Ungdom / Junior är ålders gränserna, ingen under 10 år och ingen över 22 år. 

I klassen U23 600/640 kg  eller U23 450/490 kg,  ingen dragare under 10 år och ingen över 22 år. 

I U19 560/600 kg,  ingen dragare under 10 år och ingen över 18 år.  

I knattetävling får ingen dragare vara över 13 år. 

Se utförlig information om bl.a. åldersgränserna i alla klasser under punkt 14, viktklasser , i 

dokumentet  Funktionärsbestämmelser. 

 

Dragare får vid allmänna och mästerskapstävlingar endast representera en förening. Detta  gäller 

hela tävlingsåret (1 januari--31 december). Vid speciella händelser kan TK godkänna övergångar.  

(OBS gäller ej mellan inomhus och utomhussäsong med särskild licens enl. ovan). Vid  pokal och 

distriktstävlingar är det DF som behandlar eventuella övergångar för de aktiva. Godkänd 

övergång träder i kraft tidigast  två veckor efter inkommen ansökan.  (blanketter finns på kansliet). 

Övergångskostnaden är 2 000 kr per individ under säsong. Kostnaden faktureras till den aktivas 



 

 

 

  

nya förening.  OBS utomhussäsongen startar 15 april. 

Dispens angående samgående av klubbar kan ske efter ansökan hos SDF, inskickad till kansliet 

före 15 april innevarande år. (blanketter finns på kansliet).  

Klubbarna får då, efter godkännande, tävla under ett klubbnamn som gäller hela tävlingssäsongen. 

För damklasserna finns möjligheten att för två eller tre klubbar  gemensamt bilda lag och tävla 

tillsammans som ett klubblag under säsongen. Aktuella klubbar meddelar TK vilka som ingår i 

detta samarbete, före den 15 april, vilket sedan gäller kalenderåret ut. 

Vid SM gäller dock rena klubblag för att få tävla om medaljerna.  Ett kombinationslag kan ej gå 

vidare till finalpasset, men får deltaga i grundomgången. 

 

Dispens för enskild föreningsmedlem att byta klubb under pågående säsong kan ges i följande fall: 

* Individen har flyttat till annan ort. 

* Förening har under året upplösts och anmält detta till förbundet. 

* Förening diskvalificerats för längre tid än fyra (4) veckor av omständigheter som ifrågavarande   

medlem ej har del i. 

Berörda klubbars styrelse, och den aktive, skall intyga skriftligen att man är överens om eventuella 

övergångar.  

 

Enskild dragare, förening eller funktionär som önskar deltaga i tävlingar internationellt, måste hos 

SDF ansöka om sanktion, och få godkänt för deltagandet. 

 

I tävlingar, gällande SM och DM får endast svensk medborgare, eller medborgare från annat land 

som är stadigvarande bosatt i Sverige, deltaga. Individen ska vara medlem i förening ansluten till 

SDF, samt inneha gällande tävlingslicens.  

 

Förening eller medlem som ej fullgjort sina skyldigheter mot SDF, får ej deltaga i tävlingar 

sanktionerade av förbundet. (ej inkommit med årsavgift, årsrapporter  mm). 

 

3. INBJUDAN TILL TÄVLING. 

 

Inbjudan till tävling görs av förbund, distrikt eller förening enligt nedanstående anvisningar. 

Ansökan om sanktion för tävling insändes av DF-ombud  (av förening via DF) till  TK, som lägger 

förslag på tävlingsprogram för minst ett år i taget. 

Tävlingsprogrammet fastställes av TK året innan tävlingsåret, samt preliminärt för nästkommande 

tävlingsår. 

 

Inbjudan till tävling skall innehålla: 

 

* Datum, plats och tid för tävlingen. 

* Plats och tid för invägning och stämpling. Eller tid och plats för kontroll och stämpling om      

vägning sker på hemorten före tävlingsdagen. 

* Tävlingsdefinition (utomhus eller inomhus, lag-eller individuellt) 

* Avsedda viktklasser. 

* I vilken ordning viktklasserna genomförs 

* Form av tävling  (alla mot alla, eller utslagstävling). 

* Startavgift. 

* Sista dag för anmälan, och till vem anmälan görs. 

* Telefonnummer till kontaktperson under  tävlingsdagen. ( jourtelefon ) 

  

Eventuella arrangörsavgifter  fastställs av SDFs  styrelse gällande serietävling,  SM  och 



 

 

 

  

Internationell tävling.  Aktuella avgifter erlägges mot faktura till SDF. 

 

Anmälan och anmälningsavgift: Anmälan till serien  och SM kan  göras ända fram till invägningen 

på aktuell  tävling.   Avgiften fastställs av SDF styrelse och står angiven i  inbjudan . 

 

Till Internationell tävling bestäms anmälningsavgiften av SDF styrelse och arrangörsklubben och 

meddelas i inbjudan.   

Anmälningsavgift till individuella SM, se inbjudan. Anmälan bör göras senast två veckor innan 

tävling.  Efteranmälan kan dock göras fram till  invägningen  på tävlingsdagen. 

 

4. TÄVLINGDEFINITION. 

 

Följande begreppsförklaringar gäller för tävlingar. 

 

SERIETÄVLING:  enligt särskilda bestämmelser, som meddelas av SDF i inbjudan. 

Serien består av flera deltävlingar.  

 

INTERNATIONELL TÄVLING: öppen för alla till SDF anslutna föreningar. Även utländska 

klubbar från länder som är anslutna till TWIF.        (Tug of War International Federation). 

 

POKALTÄVLING:  öppen för alla till SDF anslutna föreningar eller enskilda, enligt särskilda 

bestämmelser  som  meddelas i inbjudan. 

 

PROPAGANDATÄVLING: öppen för enskilda, föreningar, korporationer, skolor och militära 

förband. 

 

5. SVENSKT MÄSTERSKAP (SM). 

 

SM anordnas av SDF eller av utsedd arrangör. 

Arrangörsavgift, se punkt 3. 

DF ansvarar för tävlingen och ska stödja arrangerande förening. 

Ansökan att få arrangera SM ska insändas direkt till SDF  före den 10 oktober  året före 

tävlingsåret. 

SM-tävling avser: 

Lagtävling utomhus eller inomhus eller individuellt i olika viktklasser.    

  

SM är öppet för alla till SDF anslutna föreningar och deras medlemmar som innehar gällande 

tävlingslicens.  

Full SM status för seniorer vid lag SM uppnås då minst 4 lag startar i klassen, 2 lag för juniorer.  

För full SM status individuellt gäller att 1 tävlande startar i  resp. viktklass.   

Tävlingen för respektive viktklass  anses starta när domaren gör klart för inmarsch på arenan för 

första matchen i klassen. För tävlande i individuell tävling anses tävlingen börja när individen på 

domarens kommando i kraftprovet lyfter vikten från utgångsläget. 

Lag får endast tävla i invägd klass. 

Individuell dragare tävlar i invägd klass. 

Anmälan och anmälningsavgift enligt inbjudan. 

  

Seedning för gruppindelning tillämpas vid 12 lag eller flera. Totala resultatet efter närmast 

föregående serietävling tillämpas vid ev. gruppindelning. Dock seedas bara de sex bästa lagen, 

resterande lag lottas in. De viktklasser som inte är representerade i serien seedas efter föregående 



 

 

 

  

års resultat i SM. (seedning:lag 1,4,6 i första grupp, lag 2,3,5 i den andra gruppen) 

 

Finaler dras i samtliga viktklasser. Vid finalmatcherna lottar domarna sida för lagen. 

De fyra bästa lagen i en viktklass drar semifinal, final och bronsmatch. I brons och finalmatchen 

tillämpas systemet med sidodomare 

I semifinalerna möts från grundomgången de lag som kom etta och fyra i den ena semifinalen, och 

lagen på plats två och tre möts i den andra semifinalen.   

När endast tre (3) lag är invägda i en viktklass drar tvåan mot trean i semifinal. Ettan är redan 

klar för final.    

När en klass är indelad i grupper (12 lag eller fler) genomförs placeringsdrag samt semifinal och 

final. 

Ettan i grupp 1 möter tvåan i grupp 2 och ettan i grupp 2 möter tvåan i grupp 1. De båda treorna , 

fyrorna o.s.v. i  grupperna möter varandra för placeringarna fem och nedåt. Om lag har lika poäng 

i grundomgången gäller följande för att  fastställa lagens placering och lottning inför semifinalerna.  

 

1: Inbördes möte.   

2: Antal vunna matcher.  

3: Antal varningar. 

4: Lagets invägda vikt ( lättast vikt har fördel).   

5: Lottning. 

Medaljörer tilldelas RF:s mästerskapstecken, i guld, silver och brons enligt ovan. 

 

Mästerskapstecknens antal  i lagdragning är elva (11) som fördelas på åtta dragare en coach samt 

två reserver. Dessutom utdelas en (1) lagplakett som tillfaller föreningen.  

I ungdom och juniorklasserna U560 kg och J600 kg fördelas det tretton (13) medaljer till de aktiva,  

tio dragare en coach två reserver, samt en lagplakett. 

 

Vid SM tävlingar får klubb ha fritt antal deltagande lag i samma viktklass, för både seniorer  

juniorer och ungdomar. 

Lagmedlem som tävlat i ett av lagen kan ej bytas in som reserv i något av klubbens andra lag i den 

aktuella klassen.  

En dragare eller coach kan bara finnas angiven som aktiv på en viktsedel per viktklass. 

Om lag med dragare från flera klubbar (”lånelag”) deltager i tävlingen och kvalificerar sig till 

finalomgång, får ett sådant lag inte gå vidare till finalomgången. I sådant fall går nästa klubblag 

från grundomgången upp bland de 4 lag som går vidare till finalpasset. 

Domare ska ha behörighet förbundsdomare grad 1 eller 2 i alla SM tävlingar. 

Sidodomare kan ha lägre behörighet. 

 

SM utomhus.  
SM   genomföres under två tävlingsdagar. 

 

Gruppindelning i klasserna sker vid tolv (12) eller fler startande lag i klassen. 

Tider för invägning/stämpling, samt tävlingsstart, se inbjudan. 

Generellt för SM gäller invägning på plats, med början på fredagen klockan 12:00. Invägning kan 

också ske på överenskommen tid under lördag eller söndag. Dragare väger sig en gång inför SM, 

den vikten gäller under båda tävlingsdagarna. 

Vid SM-tävlingarna gäller också regeln att lagen kan byta in två reserver i rena dam och herr lag. 

I mixedklasserna gäller istället ett byte dam mot dam samt ett byte herr mot herr. 

OBS, om flera lag har samma poäng efter grundomgången så gäller lagets högsta vikt, antingen 

före eller efter ev. reservbyten, vid särskiljning inför final omgången.                                                      



 

 

 

  

Observera att vid nyttjande av möjligheten att byta in två reserver i laget får inte en utbytt dragare 

komma tillbaka som reserv igen i samma lag och viktklass.  

I tävlingsblock med två viktklasser kan klasserna ha olika starttider, beroende på antalet 

deltagande lag i klasserna. Detta för att kunna genomföra finalpassen i båda klasserna samtidigt. 

                             

Varje block tävlar klart med finaler o.s.v. innan nästa block startas. 

Brons och finalmatch genomförs separat, en match i taget. 

Lagmedlem får endast deltaga i ett lag per block. 

Inga damer får tävla i herrklasserna. 

 

Viktklasser: enligt blockindelning nedan.  Knatteklassen har ej SM-status. 
 

Tävlingsdag 1: 

 

Block 1 H640 kg – D 540 kg 

Block 2 U23 600/640 kg 

Block 3 Mixed 580 kg (senior) 

 

Tävlingsdag 2: 

 

Block 1 H600 kg - D520 kg. 

Block 2 U19 560/600 kg. 

Block 3 H700 kg – D560 kg.   

 

Varje block tävlar klart med finaler o.s.v.  innan nästa block startas. 

Brons och finalmatch genomförs separat, en match i taget. 

Lagmedlem får endast deltaga i ett lag per block. 

Inga damer får deltaga i herrklasserna. 

  

SM individuellt. 

 

Vikt klasser: JLv,  JMv,  JLTv,  JTv,  DLv,  DMv,  DLTv,  DTv,   HLv,  HMv,  HLTv,  HTv, HSTv.  

Viktklass  har full SM status  vid en (1) startande i respektive viktklass. 

Vid individuella SM koras också en vinnare för högsta uppnådda totalpoäng oavsett viktklass. 

 

Tider för invägning och tävlingsstart, se inbjudan. 

 

Dragordning från lätt till tung, eller som tävlingsledningen anser bäst för tävlingen, beroende på 

hur många som deltar i tävlingen. 

Regler och andra specifika uppgifter finns i särskilt dokument för Individuell Dragkamp. 

 

 

6. ELITSERIEN.  Tävling 1 – 3. 

 

Deltävlingar i elitserien anordnas av SDF eller av utsedd arrangör. 

Aktuellt DF ansvarar för tävlingen och ska stödja arrangerande förening. 

Ansökan att få arrangera en serietävling ska insändas direkt till SDF före den 10 oktober 

året före tävlingsåret. 

Serien är öppen för alla till SDF anslutna föreningar och deras medlemmar som innehar gällande 

tävlingslicens. 

Eventuell arrangörsavgift  erläggas mot faktura till SDF. (enl. punkt 3) 



 

 

 

  

Domare ska ha behörighet lägst distriktsdomare. 

 

Viktklasser: enligt blockindelning nedan. 

I viktklassen, Öppna klassen 600/640kg, gäller 6-10 dragare, 13 år och äldre. För varje kvinnlig 

dragare och ungdomar, 18 år eller yngre får man väga tio (10) kilo extra upp till 640 kg. 

En dragare får bara räknas en gång, kön eller ålder. Reservbyte gäller tjej mot tjej, kille mot kille. 

Ett byte per kön, alltså möjlighet till två byten. 

För den Öppna klassen 500 kg, gäller fritt antal dragare från 10 år och äldre, juniorer, damer och 

herrar. Inga bonusvikter för damer o juniorer. Ett reservbyte fritt bland könen men inom angivna 

viktmarginaler. 

Anmälan och anmälningsavgift enligt inbjudan. 
 

Klubb får ha obegränsat antal lag per viktklass. 

Gruppindelning tillämpas vid 12 lag eller fler. Seedning grundas på totalresultatet efter  närmast 

föregående förbundstävling vid eventuell gruppindelning. Dock seedas bara de sex bästa lagen, 

resterande lag lottas in. Nya viktklasser lottas i sin helhet. (seedning: lag 1,4,6 i grupp ett och lag 

2,3,5 i grupp två) 

 

Är det färre än fyra deltagande lag i en viktklass genomförs klassen som en dubbelserie. 

 

”Lånelag”,  med dragare från flera klubbar, ska vara på plats på tävlingen vid tiden för 

invägningen. Detta för att lagen ska vara sammansatta, dokumenterade och klara vid angiven tid 

för instämpling av lagen. 

 

Tider för invägning/stämpling och tävlingsstart, se inbjudan. 

I tävlingsblock med flera viktklasser  kan klasserna ha olika starttider, beroende på antalet 

deltagande lag, för att samordna finalpasset i klasserna. 

 

Dragordning vid varje deltävling:          

 

Block 1 Öppna klassen 600/640 kg. (med finalpass)  

Block 2 U23 600/640 kg  (med finalpass) – Öppna Klassen 500 kg (ej finalpass)  

Block 3 Mix600 kg. (med finalpass) 

 

Knatteklass lägger arrangören in i programmet där den passar bäst att genomföras. Arrangören 

har ansvaret för att klassen genomförs, samt att lämpliga domare finns tillgängliga för denna klass. 

  

Varje block går klart,  innan nästa block startas. 

En dragare och coach kan bara finnas angiven  på en viktsedel per block. 

 

Det finns möjlighet för klubb att till enskild tävling låna en (1) dragare till laget från annan klubb 

och ändå tillgodoräkna sig eventuella poäng som erövrats. Anmälan skall dock ske via e-mail till 

TK,s ordförande senast måndagen före aktuell deltävling. 

Tävlar klubb med flera inlånade dragare i laget sker deltagandet utom tävlan, och ska meddelas till 

tävlingsledningen på tävlingsdagen. Lag utom tävlan kan ej gå vidare till finalomgången i klassen. 

Ingen klubb får låna dragare för att toppa sitt lag. Lånemöjligheten finns enbart för att i brist på 

egna dragare kunna låna in kapacitet för att ställa upp i tävlingen.  
 

 

 

 



 

 

 

  

7. INTERNATIONELL TÄVLING ( Typ Swedish Open ). 

 

En Internationell tävling anordnas av SDF eller av utsedd arrangör. 

Aktuellt DF ansvarar för tävlingen och ska stödja arrangerande förening. 

Ansökan att få arrangera en internationell tävling ska insändas direkt till SDF före den 10 oktober, 

året före tävlingsåret. 

Arrangörsavgift beslutas av SDF styrelse och  erlägges mot faktura till SDF. 

Ett avtal ska skrivas mellan SDF och aktuell förening ang. respektive parts ansvar, 

skyldigheter och förtydligande vad som gäller sponsorer, servering mm. samt fördelning av 

intäkter och kostnader för tävlingens genomförande. 

Vid internationell tävling utomhus får arrangören bjuda in i valfria viktklasser . 

Tävlingen genomföres med i huvudsak internationella regler. 

Som nedre åldersgräns gäller våra regler att en tävlande skall vara lägst 15 år.   (Int. 18 år).  

Internationell tävling är öppen för alla till SDF anslutna föreningar och deras medlemmar som 

innehar gällande tävlingslicens.  

Internationell tävling är också öppen för klubbar från andra länder som är anslutna till sitt lands 

dragkamp förbund och som är medlemmar i TWIF. 

 

Anmälningsavgiften beslutas av SDF styrelse och medarrangör och meddelas i inbjudan.  

 

Vid gruppindelning, 12 lag eller mer, tillämpas lottningen så att alla olika nationers lag blir 

fördelade i grupperna. 

 

Klubbarna får representera med fritt antal lag i varje viktklass. 

På Internationella tävlingar får man tillfälligt låna dragare med licens från annan förening från 

samma land. Om föreningarna är överens. 

 

Damer får ej deltaga i herrlag och inte herrar i damlag. 

 

Domare ska ha behörighet förbundsdomare grad 1, eller Internationell domare. 

Eventuella sidodomare kan ha lägre behörighet. 

Tider för invägning, dragordning och tävlingsstart, enligt inbjudan.  
 

8. REGIONSTÄVLING     ( Regions indelning,  Nord/Ost samt Syd/Väst ). 

 

Regiontävlingar sanktioneras av SDF.  Deltävlingar anordnas av arrangör utsedd i samråd av 

distrikten i de olika regionerna. 

DF ansvarar för tävlingen och ska stödja arrangerande förening. 

 

Tävlingsplatser ska meddelas till SDF. 

Arrangörsavgift, viktklasser, anmälningsavgift och medaljer beslutas i samråd med berörda 

distrikt. 

 

Regiontävling innebär lagtävling utomhus, eller inomhus i olika viktklasser.  

 

Regiontävling är öppen för alla till SDF anslutna föreningar och deras medlemmar som innehar 

gällande tävlingslicens.  

 

Lag tävlar endast  i invägd klass. 

 

Vid tolv (12) lag eller fler i en viktklass lottas lagen in i grupper 



 

 

 

  

 

Finaler genomföres  i samtliga viktklasser. 

Genomförande och lottning till finalomgången,  se under SM  ( samma regler gäller ) 

 

Vid regiontävling får inte damer ingå i herrlag.  

Domare ska ha behörighet lägst distriktsdomare. 

 

9. DISTRIKTSMÄSTERSKAP (DM). 

 

DM anordnas av DF eller av detta utsedd arrangör. 

Ansökan att få arrangera DM ska insändas direkt till berört DF,  före den 15 februari.  

SDF informeras därefter snarast om tid, plats och arrangör för tävlingen. 

 

DM-tävling avser: 

Lagtävling utomhus eller inomhus, alternativt individuell tävling i olika klasser.      

                                                       

DM är öppet för alla till SDF anslutna föreningar och deras medlemmar inom distrikt, som innehar 

gällande tävlingslicens.  

DM-status gäller  enligt samma regler som vid SM. Lag eller individuella dragare tävlar i invägd 

klass.  

 

Medaljörer tilldelas RF´s  DM–tecken enligt tabell beroende på antal startande i klassen. 

Damer får inte ingå i herrlag. 

Domare ska ha behörighet lägst distriktsdomare. 

 

10. DISTRIKTS TÄVLING/PROPAGANDATÄVLING. 

 

Distriktstävling anordnas av DF eller av detta utsedd arrangör. 

Ansökan att få arrangera en distriktstävling ska insändas direkt till berört DF. 

SDF informeras därefter snarast om tid, plats och arrangör för distriktstävlingen. 

 

Distriktstävlingar avser: 

Lagtävling utomhus eller inomhus, alternativt individuell tävling. 

 

Distriktstävling är öppen för alla, även för dragare eller förening som ej är anslutna till SDF. 

 

När en förening ansluten till  SDF deltar i distriktstävling, i föreningens namn, ska alla 

lagmedlemmar inneha giltig tävlingslicens. 

 

Man får blanda damer och herrar hur man vill i lagen. 

 

Viktklasser, dragordning och anmälningsavgift, beslutas av arrangören. Se inbjudan. 

Domarna ska ha genomgått SDF grundkurs för domare ( klubbdomare ). 

 

 

 

11. POKAL TÄVLING. 

 

Pokaltävling  ska sanktioneras av SDF.  

Arrangerande klubb har ansvaret för tävlingen. 



 

 

 

  

Ansökan om att få arrangera en pokaltävling  ska insändas direkt till SDF  snarast möjligt. 

 

Pokaltävling avser: 

Lagtävling utomhus eller inomhus alternativt individuell tävling. 

 

Tävlingen ska vara öppen för alla till SDF anslutna föreningar och deras medlemmar som innehar 

gällande tävlingslicens.  

 

Viktklasser, dragordning och anmälningsavgift beslutas av arrangerande förening. 

Damer får inte tävla i herrlag. 

Vid Pokaltävling får man låna dragare från annan svensk klubb om klubbarna är överens. Lån av 

dragare från annan klubb ska meddelas vid invägning. 

Domarna ska ha genomgått SDF grundkurs för domare.( klubbdomare ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


