Hälsar välkommen till

Fårö-Nosen Lördag 13/10 och Söndag 14/10
NW1 och NW2 TSM
Plats: Fåröns stugby, Fåröns Stugby, Fårövägen 170, 941 36 Piteå
Domare: Camilla Fagervall NW1, Per-Arne Bergström NW2
Tävlingsledare: Benita Edström
Betalning: 450 kr/start till Piteå Brukshundklubb, Plusgiro: 67296-4
OBS! Din anmälan är komplett först efter din betalning är oss tillhanda, dock senast 28/9.
Märk betalningen med NW och din klass/er samt namn.
Boende: Husvagnsplatser, stugor och rum finns att hyra på tävlingsplatsen, Fåröns stugby.
Bokningar endast via telefon: +46 (0)911-120 28.
Servering: Kaffe/te, fikabröd, varma mackor och våfflor kommer finnas på plats.
Självservering. Vi tar endast emot betalning via Swish.

Tidsschema:
Fredag kl 18.00-19.00 kontroll av vaccinationer och medlemskap för alla klasser under
helgen för den som så önskar.
Lördag och söndag NW1: Anmälan och vaccinations/medlemskontroll kl. 08.00-08.30
Banvandring kl. 08.35-08.50. Första start kl. 09.00
Lördag och söndag NW2: Anmälan och vaccinations/medlemskontroll 10.00-10.30
Banvandring kl. 10.35-10.50. Första start kl. 11.00
Alla fyra söken i NW1 sker efter varandra. Deltagare som även ska tävla i NW2 kommer
flyttas fram till tidigt startnummer i NW1. Löptikar startar sist i respektive klass och
genomför alla fyra sök i rad.

Tänk på: Som tävlande är du skyldig att väl känna till tävlingsreglerna, som du hittar i sin
helhet på www.snwk.se

Checklista för tävlande:
 Funktionärer kommer finnas på plats från kl. 07.45 lördag och söndag
 Alla frågor innan tävlingsdagen hänvisas till: nosework@piteabk.net
 Om din hund av olika orsaker behöver extra utrymme. Tag med ett gult band som du
sätter på kopplet.
 Behöver du anpassning för ditt handikapp? Maila oss på nosework@piteabk.net för
en dialog.
 Meddela oss i förväg om din tik börjar löpa. Du startar då sist i din klass, glöm inte ta
med tikskyddet.
 Avanmälan med återbetalning av startavgift sker endast mot läkar/veterinärintyg.
 Ta med dig stamtavla/tävlingslicens, medlemsbevis och vaccinationsintyg. Dessa
måste uppvisas för att du ska få starta.
 I sökområdena ska sele eller FAST halsband användas. Halvstryp eller stryp (även i
icke strypande läge är inte tillåtet enligt reglerna.
 På tävlingsområdet får en koppellängd på max två meter användas, det gäller även
flexikoppel. I sökområdena får du ha valfri längd på koppel/lina.

Fortlöpande aktuell information hittar du på vår evenemangssida på Facebook:
https://www.facebook.com/events/240640069965074/
Varmt välkommen till oss och lycka till!

