
Välkomna! 

PM till tävling TEM - NW1 16-17 december 2017 

Domare: Marie Bankhed  
Tävlingsledare/sekreterare: Lördag Daniela Balan - Söndag Hasse Bergqvist 
 
Tag med Doftprovsintyg eukalyptus, Vaccinationsintyg, Registreringsbevis/TAVLIClicens samt 
Medlemskort i klubb inom SKK-organisationen, t ex SNWK, brukshundklubb, kennelklubb, rasklubb. 
 
FÖRMIDDAG * startnr 1-12  
Kl 9.30 Kafeterian öppnar  
Kl 9.30 Anmälan 
kl 10 Samling/banvandring  
Första start ca 10 min efter banvandring 
LUNCH 
                                      Varje ekipage gör alla fyra söken efter varandra. 

         OBS! Tiderna är cirkatider! 

             Startordning kan komma att ändras, Uppdatering sker på vår hemsida www.torsbybk.com/nose-work/  

 

 

  

Respektera om en hund bär GULT BAND – Håll avstånd. Berätta vid genom- 
gången om din hund vill hålla avståndet! Gult band finns att få vid anmälan. 

● Att läsa igenom reglerna innan tävlingen kan ge tips om onödiga avdrag! 
● Vill ni åka hem tidigare men vet att ni får Diplom - ta med ett frankerat och adresserat A4-kuvert! 
● Osäker på något angående söken? Fråga domaren på banvandringen! Osäker på något annat? fråga   
….vid samlingen eller skicka ett mejl eller ring! 
 

Tänk på att ha godkänt halsband/sele på hunden under tävlingen. Halsband med stryp-, halvstrypfunktion är inte 
tillåtet, ej heller selar som drar åt för att hunden ska gå fint. Koppel högst 2 meter långt när ni inte tävlar. 

Vid förhinder att delta så får du anmälningsavgiften tillbaka om du uppvisar läkarintyg alt. veterinärintyg. Anmälningsavgiften 
återbetalas också om reserv finns - oavsett orsak eller om tik löper vid tiden för tävlingen och ni inte vill starta. Tävlande tikar 
som löper startar sist båda dagarna och ska bära tikskydd. Glöm inte berätta om din tik löper. 

Frågor ställs till nosework@torsbybk.com eller Carina 070-6060870, För regler hänvisar vi till www.snwk.se     

  
           

 

  
  

 

www.snwk.se 

EFTERMIDDAG * 13-25 (sö 26)   
Kl 12 Anmälan 
kl ca 12.45 Samling/Banvandring 
Första start ca 10 min efter banvandring 

PRISUTDELNING 

 

Tips! 

Tävlingarna kommer att vara på Ridskolan i Torsby.  
Adress: Torsby ridklubb, Röbjörkeby 11, 685 92 Torsby 

Kartlänk: 
https://kartor.eniro.se/?c=60.150541,13.022189&z=14&q=%22R%C3%B6bj%C3%B6rkeby,%2010,%20TORSBY%22;210562946;geo 

BLOMSTERBOCKEN 
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