
 

                                                                         
Uppsala hund- och aktivitetscenter 

inofficiell Nose Work tävling klass l  

Till minne av Viktoria Ahl 
Som engagerade sig mycket för sporten, men tragiskt gick bort i början av februari 2015 

 

Måndag den 6 april 2015 vid Hagahallen (drygt 3 mil NV om Uppsala) 

Tävlingen är dubblerad, vilket innebär att det är en tävling på förmiddagen och en på eftermiddagen. 

Du som tävlande anmäler och betalar för en tävling och får sedan vara beredd att lottas till 

förmiddagen eller eftermiddagen (eller i värsta fall lottas bort helt, med full återbetalning). 

Varje tävling består av sök i fyra delmoment (inomhus, utomhus, fordon och behållare).  

De tävlande kommer att delas upp i fyra grupper/tävling, alla fyra momenten är igång samtidigt. 

Alla tider är preliminära 

Förmiddag Eftermiddag 

Första start: 09.30 Först start: 14.30 

Pris utdelning: 12.30 Pris utdelning: 17.30 

Publik tillåts vid vissa moment. Viss filmning kan komma att ske. 

Domare: Adam Hübinette, Michael Isberg, Michael Hedman och Karin Blom. 
Tävlingsledare: Yvonne Höglund/Annika Nolin 
Tävlingssekreterare: Nina Grönlund/Susanna Kärvestedt 

Öppet för alla hundar över 12 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 skall bära tikskydd. Samt att vara på anvisad plats. 

Hundar som bär orange band ska ges extra utrymme. Nose Work-tävlingar är unika då 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 vid väntetid. 

PM skickas ut via mejl till alla deltagarna. 

Kostnad: 320:-, som betalas in på UHAC:s  PG 518549-1, märk betalningen med ditt namn + NW1. 
Anmälan räknas ej som fullständig förrän betalning kommit in! 

Anmälan: SENAST den 16 mars, genom att fylla i anmälningsformuläret på uhac.se. 

(Bortlottning kan ske, ofullständig ifylld anmälan, saknad/sen betalning tas bort innan lottningen) 

 

Korv, smörgås, kaffe/dricka mm finns att köpa på plats. 

 

 


