
PM för Nose Work TSM 1 28/9 och TSM 2 29/9

Läs detta PM noggrant därefter kontakta oss om du har några frågor. 
Frågor skickas till: nosework@ubhk.se

Domare: Annika Alfreds och Karin Blom lördag 28/9 och Karin Blom Söndag 29/9

Tävlingsledare: Maria Burman 28/9 och Julia Hermansson 29/9, nås via nosework@ubhk.se 

Betalning:
Din anmälan är komplett först när betalningen är gjord. Betalningen ska vara Umeå BHK tillhanda 
senast 20/9. 
Betalning av startavgiften på 400 kr, sker till Umeå BHKs plusgiro 16 41 52-1, alternativt via 
Swish-nummer 123 216 92 17.
Ange ditt namn på betalningen. Vi tillämpar SNWKs regler för återbetalning.

Tävlingsplats: Lyckebo, SUNNANSJÖ 131, 922 66 Tavelsjö

Tidsplan båda dagarna:
Anmälan kl 08:00-08:20
Samling för genomgång 08:30
Banvandring efter genomgången är klar och direkt därefter första start.

Vaccination, medlems och meritkontroll:
Vid anmälan ska alla ekipage visa upp vaccinationsintyg, giltigt doftprov för aktuell klass och 
medlemskort i den klubb man angett i sin anmälan.

Karens
Det gäller 30 dagars karens för träning av Nose Work på tävlingsområdet. Detta innebär att du inte 
får träna Nose Work på tävlingsområdet.

Startordning
Startordningen presenteras på plats.

Löptik
Har du en löptik så meddela oss snarast via mejl på nosework@ubhk.se
Parkering av bilar och rastning för löptik sker på särskild anvisad plats. Löptik behöver bära byxa 
på tävlingsområdet och i sökområdet. Medtag eget tikskydd.

Banvandring:
När samlingen och genomgången är klar kommer vår domare att hålla i banvandringen.
Hundar får ej följa med på banvandring.
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Övningsområde
Övningsområde kommer att finnas så att du kan förbereda dig och din hund innan det är din
tur att tävla.

Lunch och fika:
Försäljning av fika, smörgåsar, varma mackor, dricka, kaffe och godis. Betalning sker med swish. 
Ingen lunchförsäljning.

Prisutdelning:
Prisutdelningen kommer att ske efter hela tävlingen är klar. I samband med prisutdelning finns 
möjlighet att fota sina egna tävlingsprotokoll.

Valpar:
Valpar under 4 månader får inte vistas på tävlingsområdet. Till tävlingsområdet räknas hela 
området, inklusive parkeringen.

Rastning av hundar:
Får endast ske på anvisad plats, information ges under genomgången (eller vid anmälan).
Glöm inte att plocka upp efter hunden. Tack för att du håller din hund kopplad!

Enligt tävlingsreglerna är maxlängden på koppel 2 m på tävlingsområdet. Ge ALLA hundar 
utrymme och till ”gula hundar” ännu större utrymme.

Drog och rökfritt
Hela tävlingsområdet är rök och drogfritt. Rökning får endast ske på anvisad plats.

Regler
Som tävlande är du ansvarig att känna till tävlingsreglerna, du hittar dem på snwk.se

OBS! Behöver du anpassning för ditt handikapp? Meddela oss på nosework@ubhk.se

VÄLKOMNA
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