
PM DOFTPROV  

den 2 augusti 2020 

Välkommen till Sysslebäck på doftprov i Eukalyptus, Lagerblad & Lavendel.  
Adress: Sysslebäcksparken, Näckåvägen 27, 680 60 Sysslebäck 

Doftprovsdomare: Carina Berglund   

Vi finns på plats från kl 16.45. Proven kommer att vara inne på dansbanan. 

Betalar gör du till Bankgiro: 5271-9499 eller Swish: 123 181 66 77 

För att minska på kontakterna mellan oss så vill jag att ni skickar bild på Vaccinationsintyg, 
Stamtavla/TAVLIClicens samt medlemskort i klubb inom SKK-organisationen, t ex SNWK, brukshundklubb, 
kennelklubb, rasklubb. Skickas till intyg@cnastriss.se.  

Vi startar med lavendel kl 17 (3 st) och därpå lagerblad (5 st) och sist Eukalyptus (7 st) ca kl 18. När 
ekipaget har gjort sitt doftprov är ni klara. Rosett samt intyg fås direkt efter godkänt prov.  

Länk till vägbeskrivning: https://goo.gl/maps/oFUruqgogAE2. Sysslebäcksparken ligger granne med Coop 
Konsum och på andra sidan vägen ligger Posten och bensinstationen Gulf. 

I år är det lite speciellt. Sysslebäcksparken hyr ut husbilsplatser uppe på parken. Hur det ser ut denna dag 
är svårt att säga. Är det få husbilar där så kan ni komma upp med bil på parken och parkera där. Det 
kommer stå en skylt vid grindarna om ni måste parkera nere på parkeringen. 

Tik som löper startar sist när alla klasser är klara. Informera oss snarast om ni vill starta med tik som löper! 
När ni ska rasta så ta bilen och sväng ner till parkeringen till höger om parken, en liten backe som går ner. 
Då kan ni rasta lite längre bort. 

Tänk på att ha godkänt halsband/sele på hunden under provet. Halsband med stryp-, halvstrypfunktion är 
ej tillåtet, ej heller selar som drar åt för att hunden ska gå fint. 

Läs igenom Doftprovsreglerna: http://www.snwk.se/wp-content/uploads/2019/09/Regelverk-SNWK-

20200101-20211231.pdf innan så är ni väl förberedda för ert prov och även på SNWKs sida om hur det går 
till på ett doftprov: http://www.snwk.se/doftprov-hur-gar-det-till/ 

VIKTIGT!!! Vi har ju en pågående pandemi och vi ska följa alla föreskrifter och 
rekommendationer på och utanför provområdet.  

Vad detta innebär vet ni alla vid det här laget. Så HÅLL AVSTÅND! 
 

RASTA HUNDARNA INNAN NI KOMMER UPP PÅ PARKEN!!! 

 

Välkomna! 
Frågor: Carina Berglund 070-6060870 
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