
       Inbjuder till träningstävling i 

Söndag den 2 november 2014 i Östervåla

 

Tävlingen består av fyra delmoment och genomförs under en och samma dag. De tävlande 
kommer att delas upp i två grupper, så det kommer att vara två moment igång samtidigt.  
Alla tider är preliminära. 

10.00 – 13.00 Fordon- och Behållarsök 

13.00 – 14.00 Lunch 

14.00 – 17.00 Inomhus- och Utomhussök  

Det kommer finnas möjlighet till publikplatser vid momenten (dock ej för de tävlande).  
Att fuska och tala om för någon annan var doftkällan finns hör till osportsligt beteende,  
den personen kommer då bli diskad. 

Doft: Eukalyptus (en bomullstopps i varje gömma) 

Domare: Michael Hedman, Liselotte Bertilsson & Michael Isberg. 

Tävlingsledare: Yvonne Höglund och Nina Grönlund 

Öppet för alla hundar över 10 månader. Inget krav på medlemskap.  

Godkänt DP (doftprov krävs), intyg för ekipaget skall visas vid anmälan på tävlingsdagen.  

SKK:s vaccinationsregler gäller – vaccinationsintyg skall visas upp på tävlingsdagen. 

Löptikar är välkomna men startar sist, och skall bära tikskydd.  

Hundar som bär rött band ska ges extra utrymme. Nose Work-tävlingar är unika i att även 
reaktiva hundar skall kunna delta (Reaktiv innebär att en hund kan vara obekväma med andra hundar eller 

människor i närheten). 

Tänk på att du behöver en säker plats, bil eller bur att lämna hunden i vid anmälan, under 
banvandring och väntetid. 

Vi tar emot ca 30 deltagare och endast en hund per förare. PM skickas ut via mejl till alla 
deltagarna. 

Kostnad: 300:- (ev. enstaka moment 75:-/st, ange då i anmälan vilka delmoment du avser delta i; F, B, I, U) 
som betalas in på Heby BK:s BG 5726-4665, märk betalningen med ditt namn samt NW. 

Anmälan räknas ej som fullständig förrän betalning kommit in! 

Anmälan: SENAST den 19 oktober, genom att fylla i anmälningsformuläret på Heby BK:s 
hemsida. (OBS! vid uppfylld kvot kan anmälan komma att stänga tidigare) 
 
Lunch kommer att finnas, men måste bokas och betalas i förväg pris 60:- (gäller även 
medföljande). 

Kaffe/dricka mm finns att köpa på plats. 

 


