
 

Välkommen till Höstdoft 
Officiell NW2 TSM 24/9 2022 

Plats: Villa Varm AB, Norra Altervägen 790, 945 92 Altersbruk

Domare: Marie Krigh och Yvonne Fång

Tävlingsledare: Tony Krigh Tävlingssekreterare: Anna Ekman


Betalning: Avgiften 500 kronor görs efter bekräftad plats, dock senast 7/9 till: 

Plusgiro: 67296-4, senast onsdag 7/9. Mottagare: Piteå Brukshundklubb 
Märk betalningen med NW2 och ditt namn. 

Anmälan som inte betalas i tid kommer raderas och platsen går vidare till reserv.


Anmälan: På plats för uthämtning av startnummer för samtliga deltagare kl 08.30, samling kl 9 för 
information och banvandring.


Intyg: Hundens registreringsbevis/tävlinglicens, vaccinationsintyg, ditt giltiga medlemsbevis i den 
SKK-anslutna klubb du anmälde med samt doftprovsbevis ska visas upp på tävlingsdagen.


Banvandring: Kommer att ske på plats för samtliga deltagare på morgonen.


Startordning: Halva gruppen börjar hos ena domaren för att köra två sök, byter sedan till nästa 
domare för återstående två sök. Se till att vara beredd när det är din tur. Vi kommer pausa för 
lunch mitt på dagen.


Prisutdelning: Kommer att hållas på plats efter avslutad tävling. Vi skickar inte priser per post, så 
be någon ta med ditt pris om du inte kan stanna. Vinnarna kommer även att publiceras i vårt 
evenemang på Facebook, där även för fortlöpande information kommer inför tävlingen: 

https://fb.me/e/2KVlqOh46

Protokoll: Kommer finnas tillgängliga för fotografering efter prisutdelningen. Vill du istället ha en 
kopia hemskickad lämnar du ett frankerat kuvert med ditt namn och adress skriven på framsidan.


Servering: Självservering av toast, våfflor och fika kommer finns på plats, betalning via Swish.


Rastning: Eventuella löptikar kommer hänvisas till särskilt rastområde. Givetvis plockar alla upp 
efter sin hund.


Löptik: Om din tik börjar löpa, meddela detta till oss direkt. I så fall kommer du att få starta sist på 
dagen. Löptik ska ha tikskydd på tävlingsplatsen.


https://fb.me/e/2KVlqOh46


Funktionsvariation: Kontakta oss för diskussion om du behöver anpassning.


Viktig information:  

• Vid avbokning senare än 14 dagar innan tävlingen krävs enligt regelverket veterinär-, löp- eller 
läkarintyg för att få återbetalning på startavgiften.


Regler: Kom i håg att du som tävlande är skyldig att vara väl förtrogen med gällande regelverk, 
nytt från 2022. Du hittar reglerna på SNWKs webb https://www.snwk.se

 

Kontaktperson innan tävligen:  Yvonne Fång, tel: 070-6324979 Mail: nosework@piteabk.net 

 

Stort tack till våra sponsorer: 

https://www.snwk.se
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