Inbjudan till officiell tävling i
Nosework klass 1, samtliga
moment.
15 september 2018
Plats: Torsås Brukshundklubb, Applerum 7082, 38532 Torsås
Krav för deltagande: Hund skall vara registrerad i SKK, ha uppnått minst 12 mån
ålder, ha giltigt vaccinationsintyg samt ha godkänt doftprov i eukalyptus. Föraren ska
vara medlem i en klubb inom SKK:s organisation. För blandraser, som inte är
registrerade i SKK, är kravet att en tävlingslicens finns.
Anmälan: Anmälan sker via Svenska Nosework klubbens anmälningssystem
www.snwk2.se. Du behöver skapa ett konto på snwk2.se. Läs mer om hur du gör det
nedan. Anmälan är öppen 2018-07-11 till och med 2018-09-01.
Meddela i din anmälan om din tik löper eller förväntas löpa i samband med
tävlingen.
Arrangören har maximerat antalet platser till 25 st. Vid behov kommer lottning av
platserna att utföras.
Betalning: Startavgiften är 400 kr och betalas in på bankgiro: 349-0836.
Startavgiften betalas in vid bekräftad plats, dock senast 2018-09-09 . Märk din
betalning med NW18 och ditt namn. PM skickas ut efter anmälningstidens utgång.
I enlighet med Svenska Nose Work Klubbens regelverk är:
”Förare är skyldig att känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas
för prov och tävling samt de ytterligare anvisningar som meddelas vid
tävlingstillfället.” Regler och anvisningar går att finna på www.snwk.se

Domare: Pirkko Andersson

Tävlingsledare: Lisa Lundberg

Antal platser max 25 st.

Frågor?: torsastavling@outlook.com
070 882 55 30

Starttid: kl 09:00 Sekretariatet öppnar kl 08:00
Enklare fika och mat finns att köpa på plats, kontanter eller swish som betalning.

Anmäla till tävling i SNWK Tävling
Du som vill anmäla till en Nose Work tävling måste först ansöka om konto och därefter
registrera dig. Du hittar länken till att registrera konto i tävlingskalendern (Skaffa konto)
längst ner till vänster i rutan ”Användarlogin”. Du kan också gå via
https://www.snwk2.se/
Eller under varje tävling i tävlingskalendern om du trycker på länken++ Mer information
& anmälan ++ .
De tävlingar som ligger i SNWKs tävlingskalender och har SNWK-loggan under datumet
ska du anmäla dig till via SNWK Tävling.
Läs igenom manualen ”Hantering av anmälan i SNWK Tävling” innan du
anmäler till tävling. på http://www.snwk.se/wpcontent/uploads/2018/08/Hantering-av-anmälan-SNWK-Tävling-2.pdf
Vid oklarheter går det bra att kontakta svenska nosework klubben eller
tävlingsledaren.

