
 

 

Välkomna till Kiruna Brukshundklubbs  

TSM NW 3 den 7 - 8 mars 2020 

 

Lördag den 7 mars 

Plats: Rönnquist & Wettainen Mekaniska Verkstad, AB, Lastvägen 58  

981 38 Kiruna 

 

Vaccinationskontroll: kl 09:15-09:45 

Upprop/ Banvandring: kl 10:00 

 

Domare: Per-Arne Bergström och Camilla Fagervall 

TS: Linda Larsson 

TL: Carmen Kroll 

 

Söndag den 8 mars 

Plats: Kiruna Brukshundklubb, Värmeverksvägen 13, 981 21 Kiruna 

 

Vaccinationskontroll: kl 07:15-7:45 

Upprop/ Banvandring: kl 07:50 

 

Domare: Per-Arne Bergström och Camilla Fagervall 

TS: Linda Larsson 

TL: Carmen Kroll 

 

Vaccinationskontroll finns vid en anvisad plats på tävlingsområdet. Där ska ni visa upp doftprovsintyg 

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

https://www.hitta.se/kartan?search=Lastv%C3%A4gen%2058%20981%2038%20Kiruna&st=single&sst=cmp&sids=hnqsdeehi&srb=0
https://www.hitta.se/kartan?search=Lastv%C3%A4gen%2058%20981%2038%20Kiruna&st=single&sst=cmp&sids=hnqsdeehi&srb=0


Betalning: 

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

92.  

 

Betala 450 kr och märk betalningen med ”NW TSM3 + ert namn” senast den 28 februari. Kommer 

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

 

Ska ni inte delta vill vi gärna att ni meddelar arrangören så snabbt som möjligt per mejl. Se nedan. 

 

Fika- och matförsäljning: 

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

även varma smörgåsar, våfflor. Betalning via Swish eller kontant.  

 

Motorvärmarplats: 

Motorvärmarplats finns att låna på lördag. På söndag finns det inte motorvärmarplats. Vill ni ha 

hunden inne i klubbstugan på söndag så ta med er en hundbur. 

 

Löptik: 

Om du har en löptik vid tävlingsdagen vill 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.  

 

Handikapp 

Har ni något handikapp som arrangören behöver veta kontakta arrangören innan sista betalningsdagen. 

 

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. 

 

Boende: 

Vi har tyvärr ingen plats för husvagnuppställning.  

 

Vid frågor, kontakta gärna oss på noseworkkbhk@gmail.com  

 

 

Med vänlig hälsning Kiruna Brukshundklubb  

mailto:noseworkkbhk@gmail.com

