
 

 

Välkomna till Kiruna Brukshundklubbs TEM inomhus -

klass 1 tävling torsdag den 14 mars 2019 

 

 

 

Plats: Kiruna Brukshundklubb, Värmeverksvägen 13, 981 21 Kiruna 

 

Söderifrån E10 - kör mot Narvik, i 5:e rondellen ta till vänster, följ vägen förbi brandstationen till 

klubben. 

Norrifrån E10- sväng höger i första rondellen, följ vägen förbi brandstationen till klubben. 

 

 

 

Vaccinationskontroll, banvandring och första start 

 

Vaccinationskontroll: kl 17:15-17:45 

Banvandring: kl 17:50 

Första start: ca kl 18:00 

 

Vaccinationskontroll finns vid en anvisad plats i klubbstugan. Där ska ni visa upp doftprovsintyg 

vaccinationsintyg och medlemsbevis i SKK-ansluten klubb eller SNW-klubben. 

 

 

 

Domare: Annika Höri 

Tävlingsledare: Eva Nilsson-Berg samt Wenche Huber som gör sin praktik till TL 

Tävlingsekreterare: Linda Larsson samt Lizette Anveblad Stålnacke som gör sin praktik till TS 



Betalning: 

Anmälan är fullständig först när betalning kommit in på postgiro: 48 43 34-8 eller swich nr 123 691 78 

92.  

 

Betala 450 kr och märk betalningen med ”NW TEM + ert namn” senast den 3 mars. Kommer inte 

betalningen in förre detta datum går platsen vidare till nästkommande deltagare som står på tur. 

 

Övningsområde: 

Kommer att finnas på tävlingsområdet så du och din hund kan göra er redo inför er tur att tävla. 

 

Fika- och matförsäljning: 

Under tävlingsdagen kommer det finnas möjlighet att köpa fika och dryck på tävlingsområdet. Finns 

även varma smörgåsar osv. Betalning via Swish eller kontant.  

 

Löptik: 

Om du har en löptik vid tävlingen önskar vi att du meddelar det så fort som möjligt. Detta eftersom 

löptikar får tävla sist under dagen. Löptik får inte vistas på tävlingsområdet under tävlingen. Löptik får 

komma in på tävlingsområdet efter alla andra deltagande hundar.  

 

Gult band eller handikapp 

Har ni en hund som behöver extra utrymme kontakta oss genom mejl. Detta gäller även om ni har 

något handikapp som arrangören behöver veta.  Gult band medtages själv till hunden.  

 

Protokoll: 

Tävlande får fotografera av sina protokoll efter prisutdelningen. Önskas pappersform så lämna ett 

frankerat och färdigskrivet kuvert till arrangören så skickar vi protokoll i efterhand. 

 

Avbokning/Återbetalning:  

Om du får förhinder och inte kan komma tävlingsdagen, meddela så snart du kan! Vill du få dina 

pengar tillbaka behövs veterinärintyg om det gäller hunden, läkarintyg om det gäller dig. 

 

Gällande regelverk för tävling i Nose Work hittar du  

http://www.snwk.se/wp-content/uploads/2017/09/Regelverk-Svenska-Nose-Work-Klubben-1-1.pdf 

 

Vid frågor, kontakta gärna oss på noseworkkbhk@gmail.com eller Annika Höri, 070-381 55 43  

 

Med vänlig hälsning Kiruna Brukshundklubb  

http://www.snwk.se/wp-content/uploads/2017/09/Regelverk-Svenska-Nose-Work-Klubben-1-1.pdf
mailto:noseworkkbhk@gmail.com

