
Hej! 

Välkommen till Kristinehamn den 12 februari! Du och din hund har fått en plats på tävlingen TEM 1 
Inomhus. 

 
Mer info finns nu – och mer kommer upp på www.cnastriss.se/nosework/tavling 
OBSERVERA att efter detta mejl så kommer all info upp på webbsidan inga fler mejl skickas! 

 

Tävlingsplats: 

Expressfrakt 
Lagmansgatan 1 C 
681 34 Kristinehamn 

Kartlänk: https://goo.gl/maps/r81Rk7XvQMLDSsR97 

Betalning och avbokning 

Se avbokningsregler på webbsidan. 

Anmälningsavgiften 490 kr betalas till: 

Swish 123 181 66 77 eller BG 5271-9499 

 
Sista dag för betalning är 25 januari 
Har du inte möjlighet att betala senast detta datum så meddela mig så fixar vi nytt datum!!  

 
Skulle du få förhinder och inte vill ha din plats så glöm inte att meddela det, det räcker inte att bara låta 
bli att betala! Jag försöker kontakta dem som inte betalat, tar inte automatiskt bort er från tävling utan 
att ha försökt. Reserv bör få veta om de kommit med så snart som möjligt. 

 

Intyg & medlemsbevis: 

Vaccinationsintyg samt Medlemsbevis (för den klubb ni anmält genom) skickas till intyg@cnastriss.se 
(inte sms, messenger eller privat mejl!).  

Kolla extra så det är rätt papper till rätt hund och giltigt medlemskort. 

 

Önskemål om grupp:  

Förmiddag (Grupp A) – Eftermiddag (grupp B) SENASTE DAG ATT ÖNSKA ÄR 31/1.  

Har du önskemål om förmiddagsgrupp eller eftermiddagsgrupp så ser du 
på  www.cnastriss.se/nosework/tavling hur du ska göra. OBS! Inga önskningar på annat sätt än det som 
står på webbsidan. 

Jag försöker tillgodose allas önskningar men ibland kanske det inte går om för många önskar samma grupp. 
Jag lägger in önskningar i turordning. 
Jag tar inte emot på andra medier då det lätt kan bli att jag missar någon. 
Om det inte har någon betydelse för dig om du får förmiddag eller eftermiddag så behöver du inte önska, 
då lottas din plats automatiskt! 
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Starttider och anmälan: 
Grupp A kl 10  -  Grupp B ca kl 13.30  
Samling och anmälan 10 minuter före start. 
 

Startlistor och alla annan info: 

Detta PM samt Startlistor och annat som gäller tävlingarna lägger jag upp på C:nas Triss webbsida. 
www.cnastriss.se/nosework/tavling  

 

Löptikar: 

Löptikar startar sist. Berätta så snart du vet att din tik löper. Banvandring sker tillsammans med grupp B.  

 

Tillgänglighetsanpassat 

Kontakta mig om du har några frågor angående trappor, lång väg etc. 

 

Coronaanpassad tävling: 
Minsta tecken på symptom – STANNA HEMMA! 

På tävlingsdagen vill vi att alla är försiktiga och håller avstånd till varandra. Ta gärna med egen handsprit 
så ni har då ni just då behöver, det kommer att finnas på plats också. 

Parkering och rastning skyltas. 

Alla tävlande kommer att få ett pris. Priset hämtas vid anmälan. Endast vinst i form av rosett skickas i 
brev till totalvinnarna.  

Protokoll kan skickas på sms – om ni inte fått diplom, då kommer både protokoll och diplom i ett brev. 
Notera mobilnummer på listan vid anmälan. Ni behöver inte själva ta med kuvert! 

I söken kommer endast domaren, tidtagaren samt tävlingsekipaget att vara inne på samma gång. Publik 
tillåts inte.  

Alla fyra söken görs efter varandra så det är ok att åka hem efter att ni tävlat då ingen prisutdelning 
sker.  

Provsök kommer att finnas. 

 

Hjärtligt välkomna! 
Carina Berglund 
www.cnastriss.se 
carina@cnastriss.se 
070-6060870 
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