
Välkomna! 

PM till tävling i Nose Work  

TEM NW2 & NW1 utomhus 12/10 – TSM NW1 13/10 

Domare: Mats Hedlund       Tävlingsledare: Carina Berglund 
 

GLÖM INTE: Doftprovsintyg, Vaccinationsintyg, Registreringsbevis/TAVLIClicens samt medlemskort i 
klubb inom SKK-organisationen - det medlemskort ni använt vid anmälan ska visas upp. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Väg 62 går genom Sysslebäck. Sysslebäcks camping och stugby ligger till vänster (om ni 
kommer söderifrån) strax efter ni kört förbi Sysslebäcksskylten. Från campingen är det ca 3 
km söderut till Dalby hembygdsgård.  
För bokning av stuga, campingplats, vandrarhem: 0564-10514. 

Respektera om en hund bär GULT BAND! Men tänk som så att alla hundar är 
gula!!  

● Att läsa igenom reglerna innan tävlingen kan ge tips om onödiga avdrag! 
● Vill ni åka hem tidigare men vet att ni får Diplom – lämna 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. 

Om tik löper vid tiden för tävlingen och ni inte vill starta sker återbetalning utan avdrag. Dock kan intyg från t ex klubbstyrelse 
komma att krävas. Tävlande tikar som löper startar sist och bär tikskydd. Glöm inte berätta om din tik löper. 

Avbokning: Då det är mindre än 14 dagar kvar kan endast avbokning med läkar-/veterinärintyg ske!  

Frågor ställs till carina@cnastriss.se eller Carina 070-6060870. För regler hänvisas till www.snwk.se     

  
          

 

www.snwk.se 

Tips! 

Smestugga Ransby 

Då campingen också 
är tävlingsområde så 
gäller att inga dofter 
får användas där! 

En fin promenadväg finns 
runt holmen om ni går till 
vänster när ni kommit till 
älven, en bit bort finns en 
liten bro till höger, den 
går ni över och går runt så 
kommer ni tillbaka till 
bron. 
 

LÖRDAG: Anmälan: NW2 kl 9.30 NW1 kl 12.00 
NW2: Samling och Banvandring kl 10 
NW1: Samling och banvandring ca kl 12.30 
Plats: Sysslebäcks camping, Badhusvägen, 680 60 Sysslebäck. Samling utanför receptionen. 
Om vädret tillåter kommer det att finnas kolbullar att steka, samt falukorv m läfsa. Vill ni köpa kolbulle 
40 kr är det bra om ni meddelar det senast fredag så vi vet på ett ungefär vad som kommer att gå åt. 

SÖNDAG: Anmälan från kl 9.30/kl 12.00 
Förmiddagsgrupp: Samling och banvandring kl 10 
Eftermiddagsgrupp: Samling och banvandring ca kl 12.30 
Plats: Dalby hembygdsgård, Gammelvägen 46, Ransby, 
680 60 Sysslebäck 
Samling Smestugga 

 

 

 

www.cnastriss.se 

Tiderna är cirkatider så kom i god tid! 
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