
PM för 
ALLHELGONANOSEN 

Träningstävling i 
Nose Work klass 1 

Söndag den 2 november i Östervåla 
 

Anmälan  till sekretariatet från kl. 09.00 
Ta med hundens vaccinationsintyg, ekipagets DP-intyg.  
Inga hundar får följa med till sekretariatet. 
Startlistor finns vid sekretariatet. 
Samling  för banvandring och information 09.30 
Inga hundar får följa med. 
 
Första start förmiddag  
Grupp 1 = Utomhussök kl. 10.00 
Grupp 2 = Behållarsök kl. 10.00 
Grupp 1 = Behållarsök kl. 11.00 
Grupp 2 = Utomhussök kl. 11.00 
 
Lunch kl. 12.00 – 12.45.  
Serveras i Solrosens personalmatsal  
för de som har bokat och betalt i förväg. 
Samling för banvandring kl.12.45 
 
Första start eftermiddag  
Grupp 1 = Inomhussök kl. 13.00 
Grupp 2 = Fordonssök kl. 13.00 
Grupp 1 = Fordonssök kl. 14.00 
Grupp 2 = Inomhussök kl. 14.00 
Prisutdelning kl. 16.00. 
 
Priser för placeringar 1, 2 och 3 delas ut i respektive moment. 
Priser och placeringar 1, 2 och 3 delas ut för hela tävlingen.  
Priser delas också ut till domarens val i respektive moment. 
 
Observera att alla tider är preliminära!  
Eventuellt fusk (prata ej med medtävlande om sökban orna) innebär omedelbar diskvalificering! 
 
Frågor:  Innan träningstävlingen via e-post: nw@hebybk.se eller tel. 070-576 08 48 Yvonne Höglund.  
På tävlingsdagen vänder du dig till sekretariatet. Skicka ett SMS om du får förhinder. 
Ta med vaccinationsintyg, hundens id-handlingar, DP-intyg, halsband utan halv-/helstryp funktion, vatten + skål, något 
att sitta, kläder efter väder! 
Löptikar får delta men startar sist i varje moment och ska då bära tikskydd vid sökmomenten. 
Meddela så fort som möjligt om du har en löptik. Särskild parkering, kör in på Dalvägen och ta första vänster, parkera 
och rasta utmed den vägen. 
Hundar som bär rött/orange band ska ges extra utrymme. Håll ordentligt avstånd. 
Parkering utmed Dalvägen som även är väntområde. 
 
Vägbeskrivning : 
Adress: Dalvägen i Östervåla  
Karta: https://goo.gl/maps/NoJo0 
koordinater: 60.18448, 17.18927 

Publik! 
 
Parkering för publiken, kör in på Dalvägen och ta 
första vägen till vänster, där finns parkeringar. 
 
Det kommer att finnas möjlighet för publik vid följande 
moment: utomhussök på förmiddagen och fordons-
sök på eftermiddagen. Eventuellt kan även behållar-
sök ses av publik. 
 
Publiken måste vara tyst och telefoner får ej störa. 
Inga applåder så länge hunden är kvar på banan. 
Förflyttningarna till och från momenten får inte ske 
under tiden då någon hund är i arbete. 
OBS! Inga medföljande hundar i publiken. 
 
Kaffe/dricka mm finns att köpa på plats. 

 

Välkomna!  

 

 

I samband med din anmälan får 
du en enkät. Vi ser gärna att du 
fyller i den och lämnar till sekre-
tariatet innan dagen är slut. 

 

Varmkorv, kaffe, dricka 
och annat gott säljs före 
och efter lunch. 
Inga hundar med in på caféet 

Lycka till! 


