
Välkomna! 

PM till tävling i Nose Work  

TSM NW2 17/9 – TEM NW1 Utomhus 18/9 – TSM NW2 19/9    

Domare: Maria Ihrén   
 

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! Inga andra priser skickas 
● 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, ungefärlig tid meddelas vid samlingen.  

Tävlingsområdet innefattar allt från parkeringen till sökområden. Tänk på att här gäller max 2 m koppel, i söken 
obegränsad längd.  
 
Tänk också på att ha godkänt halsband/sele på hunden under tävlingen. Halsband med stryp-, halvstrypfunktion är 
inte tillåtet. Det är tillåtet med kisskydd för både tik och hane. 

Träningssök finns, med för klassen aktuella dofter.  

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 
 
Plats: Dalby Skyttegille/Paviljongen,  
GPS: Transtrand 11, Likenäs. Plats för anmälan, 
samling och parkering anvisas. 

Kartlänk: https://goo.gl/maps/B5Crfyj5N9hUZigs8 

 
 

 

 

LÖRDAG: TEM 1 utomhus – Sysslebäck 
 
Plats: Ransbysätern ligger drygt 6 km grusväg från väg 62, 
GPS: Ransbysätern. Stor parkering (med fint utedass) finns 
strax bortanför vägen upp till sätern, följ anvisning! Det går 
en stig upp till sätern från parkeringen bakom utedasset.  
Ta med eget vatten. Kraftiga skor.  
Samling: vid sätern. 
 
Kartlänk:: 

https://www.google.com/maps/place/Ransbys%C3%A4tern/@60.7124918,12.97
08575,488m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46682bea7c2471e7:0x2a9b36a0159
bb67c!8m2!3d60.7129121!4d12.9731976 

 

SÖNDAG: TSM 1 – Ransby, Sysslebäck 
  
Plats: Dalby hembygdsgård, Ransby,  
GPS: Gammelvägen 46, Sysslebäck. Samling 
utanför Smestugga (ett rött hus t v om bron), där 
finns också toalett. Parkering utanför 
Utmarksmuseet. Ingen parkering inne på 
hembygdsgården. 

Kartlänk: 
https://goo.gl/maps/E5gYUmB7fvwLUf5m7 

 
 
 

 

 

 

www.cnastriss.se 

TIDER: fredag – lördag – söndag 
Förmiddag Grupp A: Samling & banvandring kl 10  

Eftermiddag Grupp B: Samling & banvandring kl 14 
 

Anmälan genom upprop av startnummer  
sker vid Samlingen! 

mailto:carina@cnastriss.se
http://www.snwk.se/
http://www.cnastriss.se/
http://www.snwk.se/
https://goo.gl/maps/B5Crfyj5N9hUZigs8
https://www.google.com/maps/place/Ransbys%C3%A4tern/@60.7124918,12.9708575,488m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46682bea7c2471e7:0x2a9b36a0159bb67c!8m2!3d60.7129121!4d12.9731976
https://www.google.com/maps/place/Ransbys%C3%A4tern/@60.7124918,12.9708575,488m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46682bea7c2471e7:0x2a9b36a0159bb67c!8m2!3d60.7129121!4d12.9731976
https://www.google.com/maps/place/Ransbys%C3%A4tern/@60.7124918,12.9708575,488m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46682bea7c2471e7:0x2a9b36a0159bb67c!8m2!3d60.7129121!4d12.9731976
https://goo.gl/maps/E5gYUmB7fvwLUf5m7
http://www.cnastriss.se/

