
PM till tävling i Nose Work  

TSM NW2 6/8 – TEM NW1 Utomhus 7/8 – TSM NW1 8/8 

Domare: Marie Fogelquist        
 

GLÖM INTE ATT MEJLA medlemskort samt hundens papper om ni inte gjort det.  
Doftprov behövs inte skickas. Mejla till intyg@cnastriss.se  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

● Att läsa igenom reglerna innan tävlingen kan ge tips om onödiga fel! 
● Vill ni åka hem tidigare men vet att ni får Diplom – lämna ett frankerat och 
adresserat A4-kuvert, eller köp i sekretariatet, rosett kan också skickas med i kuvertet! 
● Osäker på något angående söken? Fråga domaren på banvandringen! Osäker på 
något annat? Fråga vid samlingen eller skicka ett mejl eller ring! 
● Prisutdelning sker efter sista start.  

Tävlingsområdet är hela området. Tänk på att här gäller max 2 m koppel, i söken obegränsad 
längd.  

Träningssök finns med för klassen aktuella dofter. 

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.  

Om tik löper vid tiden för tävlingen och ni inte vill starta sker återbetalning utan avdrag. Dock kan 
intyg komma att krävas. Tävlande tikar som löper startar sist och bär tikskydd. Glöm inte berätta 
om din tik löper, ni får anvisad plats för parkering och rastning vid ankomst. 

Avbokning: Då det är mindre än 14 dagar kvar kan endast avbokning med läkar-/veterinärintyg ske!  
 
Frågor ställs till TL: carina@cnastriss.se eller Carina 070-6060870.  
För regler hänvisas till www.snwk.se   
 Se fler sponsorer på www.cnastriss.se          

 

www.snwk.se 

Tips! 

FREDAG: TSM 2 – Likenäs 
 

Förmiddagsgrupp: Samling med upprop & banvandring kl 10  
Eftermiddagsgrupp: Samling med upprop & banvandring ca kl 14 
Plats: Dalby Skyttegille Likenäs. 

 LÖRDAG: TEM 1 Utomhus – Likenäs 
 

Förmiddagsgrupp: Samling med upprop & banvandring kl 10  
Eftermiddagsgrupp: Samling med upprop & banvandring ca kl 14 
Plats: Dalby Skyttegille Likenäs. 

SÖNDAG: TSM 1 – Likenäs 
 

Förmiddagsgrupp: Samling med upprop & banvandring kl 10  
Eftermiddagsgrupp: Samling med upprop & banvandring ca kl 14 
Plats: Dalby Skyttegille Likenäs. 
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Tiderna för eftermiddagsgruppen är cirkatider! 

 

Vägbeskrivning: 
Skyltad med små skyltar vid väg 62 
Skjutbanor/Paviljongen/Fångstgropar 
 

Knappa in Transtrand 11, Likenäs på GPS 
 

Kartlänk: https://goo.gl/maps/QjU82qiea5mGyZvy7 

Se karta på nästa sida!       60°36'32.7"N 13°04'15.0"E 
 
1,7 mil från Sysslebäcks camping,  
1,4 mil från Klarälvsbyns stugor 
 
Plats för anmälan, samling och parkering skyltas. 
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Välkomna! 

 

 

 

 


