
PM för tävlingar – HOLE BYALAG – SYSSLEBÄCK 
15-16 oktober TEM1 Fordon ● TEM1 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 

Båda dagarna: Sysslebäcksparken, Näckåvägen 27, 680 60 Sysslebäck (parkeringen bredvid Coop) 

Betalning och avbokning Se avbokningsregler på webbsidan.  

Anmälningsavgiften 480 kr/tävling betalas till: Swish 123 143 34 24 eller BG 5279-6950 
Betalning sker till HOLE BYALAG så OBS! annat Swish och BG! 
Skriv hundens namn & tävlingsdag/-dagar. 
 

Sista dag för betalning 4 oktober 
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. Om det finns reserver blir de glada att så snart som möjligt få veta om de kommit med. 
 

Intyg & medlemsbevis 

Vaccinationsintyg samt Medlemsbevis, för den klubb ni anmält genom – SNWK har förtur,  
TAS MED och visas upp på plats! Kolla noga så ni fått med rätt papper! 
 

Önskemål om grupp 

Förmiddag (Grupp A) – Eftermiddag (Grupp B) SENASTE DAG ATT ÖNSKA är onsdag 5 oktober.  

Har du önskemål om förmiddagsgrupp eller eftermiddagsgrupp på: www.cnastriss.se/nosework/tavling 
ser du 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. Jag lägger in önskningar i turord-
ning. När en grupp är full så kommer alla andra in i den grupp det finns plats och önskningen stängs. 
Jag tar inte emot på andra medier då det lätt kan bli att jag missar någon. 

OBS! Om det inte har någon betydelse för dig om du får förmiddags- eller eftermiddagsgrupp så behöver 
du inte önska, då lottas din plats automatiskt! 
 

Startlista och alla annan info 

Detta PM samt Startlista och annat som gäller tävlingarna lägger jag upp på C:nas Triss webbsida. 
www.cnastriss.se/nosework/tavling --- Startlista senast 7 oktober. 

Löptikar startar sist. Berätta så snart du vet att din tik löper eller om du misstänker löp innan tävlingen. 
Banvandring sker tillsammans med grupp B. Tik som löper SKA ha tikskydd på.  
Om det finns reserver och du inte vill starta med tik som löper så får du anmälningsavgiften tillbaka -40 kr i 
adminkostnad, intyg om löp kan komma att krävas. 

Tillgänglighetsanpassat Kontakta mig om du har några frågor angående trappor, lång väg etc. 
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Tävlingsdagen 
Om du önskar prata med någon 
på tävlingsdagen, kontaktar du 
TL/TS Christer Karstensson 
(070-5105177) 
 

Parkering på anvisad plats. 

Rastning på anvisad plats. Fråga om rastning av löptik innan du låter henne gå ur bilen! 

Provsök kommer att finnas.  

Hundens utrustning under sök fast halsband eller sele samt fast koppel eller flexikoppel. Tik- och 
hanhundsskydd (kisskydd) får användas. Inget annat! 

Prisutdelning sker en stund efter sista start. Vid lunchtid vet vi lite mer exakt. Rosett och statyett till 1:a-
3:e pris i totalen delas ut samt statyett till 1:a-3 pris i momenten. Kommer fler på samma plats delas inte 
vinster ut. 

Vill du åka hem innan prisutdelningen och vill ha protokoll och eventuellt diplom hemskickat så ta med ett 
frankerat och adresserat A4-kuvert och lämna i sekretariatet. Rosett för totalen kan skickas med i brevet 
men andra priser/vinster skickas inte, kanske någon kan ta med? Finns också kuvert och frimärke att köpa i 
sekretariatet för 15 kr.  
Trevligt om ni stannar på prisutdelningen. Tips! Gå en vandringstur. Ät lunch på någon av restaurangerna. 
Ta en titt på Pilgrimstapeten. En tur upp på Branäsberget eller Långberget för vacker utsikt om vädret är 
fint.  

Försäljning Rosett för diplom, uppflyttning och titel finns att köpa, samt hydrolat och magnetslangar m m. 

Toalett finns i anslutning till tävlingsplatsen.  

Avstånd till människor och hundar Vi håller avstånd, max 2 m koppel på hunden på tävlingsområdet, 
parkering och rastningspromenader men också avstånd, oss människor emellan! Tänk på att kopplet ska 
vara max 2 meter – utan förlängningsmöjlighet.  

Rökning sker långt ifrån andra människor och hundar – tänk på vinden!!  

Medföljande hund: Enligt SKKs regler ska valpar vara minst 4 månader för att vara på tävlingsområdet. 

Anmälan ska göras av ALLA innan samling och banvandring. Skulle något oförutsett hända så måste du 
höra av dig, annars är risken att ni stryks från tävlingen. 
 

Glöm inte att gå in och kika på webbsidan då och då om något nytt gällande 
tävlingen kommit upp!  
 
Tips!    Läs Regelverket och gärna Arrangörsmanualen på https://www.snwk.se/filarkiv/ 

 

Hjärtligt välkomna! Carina Berglund  
 
Webb: www.cnastriss.se  ● Mejl: carina@cnastriss.se ● Mobil: 070-6060870 

Starttider för samling & banvandring 
Lördag: Grupp A kl 11 ● Grupp B kl 14 
Söndag: Grupp A kl 10 ● Grupp B kl 13 
Domare: Carina Berglund 
 

Anmälan från 20 minuter före start 
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