
 

 

PM till TSM NW1 
 

Tid: 2022-01-22    

Startgrupp A: 09:45 

Startgrupp B: 10:45 

Startgrupp C: 12:15 

Startgrupp D: 13:15 

(Startgrupp och startnummer meddelas via epost 2021-01-20) 

Har du löptik eller förväntas din tik löpa så meddela oss så snart du kan för att justera startordningen. 

Ekipage med löptik startar i sista startgruppen. 

Plats: Rönnquist & Wettainen Mekaniska Verkstad, Lastvägen 58, 981 38 Kiruna 

Domare: Annika Danielsson Höri 

Tävlingsledare: Carmen Kroll, epost: tsnwkbhk@gmail.com, tel.: 070-5688156 

Angående parkering och rastning: 

 

Det finns motorvärmare att tillgå. 



Rastning skall ske längs Lastvägen i riktning Maskinvägen. Glöm ej att plocka upp efter hunden. 

Vi ska ha en digital banvandring. Bilderna/filmerna publiceras via våran FB-grupp ”KBHK Nose Work 

grupp”. Om du inte redan är medlem i gruppen så ansök om medlemskap i god tid innan. 

För att minska smittorisken måste vi tyvärr be er att lämna platsen så fort ni har tävlat klart. Under 

tävlingen ber vi er att bära munskydd. Ta gärna med eget munskydd men annars så finns det även 

munskydd på plats. Håll avstånd och följ FOHMs rekommendationer.  

Vid förkylningssymptom stanna hemma och meddela oss så att en reserv kan få chans att ta din 

plats. Vi återbetalar startavgiften. 

Vi kan tyvärr inte ha publik.  

Prisutdelningen ska hållas utomhus vid Rönnquist&Wettainen; beräknad tid: ca. kl. 15:00. 

Om deltagaren inte kan närvara så kan priser och diplom hämtas efter överenskommelse i KBHKs 

klubbstuga eller skickas till deltagarna efter tävlingen. 

Protokollen fotograferas och skickas per epost/Messenger några dagar senare. 

 

Obs! 

Startavgiften 450:- kr skall betalas antingen via Swish till 123 691 78 92  

eller till Bankgiro 5493-0805. 

Betalningen ska vara bokförd på KBHKs konto senast den 2022-01-02. Inte inkommen betalning anser 

vi som avbokning och då går platsen till reserven i turordning. 

Intyg om hundens vaccination, doftprov och förarens medlemskap skickas till tsnwkbhk@gmail.com . 

Kontakta oss så fort du vet att du har en löptik. Löptikar startar sist av alla tävlande ekipage. 

Vid frågor kontakta oss via epost till tsnwkbhk@gmail.com eller mobil 070-568 81 56. 

Lycka till vid tävlingen! 
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