
   
 

Varmt välkommen till Gagnef-Floda Brukshundklubbs officiella tävling  
Nose Work 1,Tävling i Samtliga Moment, i Nås Folkets Park, Storänget 

 

 
OBS! Med anledning av att det kommer deltagare som har lång väg hit har vi delat upp startfältet i 4 grupper, se bifogad startlista 
vilken grupp du tillhör. 
 
Domare är Phrida Olson och Pirkko Andersson 
 
Anmälan grupp A och B från kl 08.00, banvandring kl 08.30 och start kl 09.00 
Anmälan grupp C och D från c:a kl 12.00, banvandring c:a kl 12.30 och start c:a kl 13.00 
Löptikar deltar sist och gör samtliga moment efter varandra! Informera oss snarast om din tik börjat löpa. 
 
Ta med din hunds vaccinationsintyg, registreringsbevis/tävlingslicens, intyg om godkänt doftprov eukalyptus samt medlemskort i 
klubb inom SKK-organisationen, t ex SNWK, brukshundklubb, kennelklubb, rasklubb. Ta med utställningsnål, om du har, för att fästa 
nummerlappen. Säkerhetsnålar finns vid anmälan.  
 

                                                                                                                                                                              
 
 
 
Allmänt 
Uppvärmningsområde kommer att finnas. Priser kommer att delas ut till samtliga på ”pallplats”. Lämna ett adresserat och frankerat 
kuvert till sekretariatet för protokollen, om du inte kan stanna kvar till prisutdelningen. Servering finns från kl 09.00. Det är Nås IF som 
ser till att det kommer att finns hamburgare, fika och lite annat smått och gott. Toalett finns i samma byggnad som serveringen.  
Hör av dig via mail nosework.tavling@g-fbk.se eller telefon 073-073 40 61 om du har frågor om tävlingen. 
 
Glöm inte att plocka upp efter dig och din hund! 
 
Vägbeskrivning 
GPS: Slå in Nås camping och följ skyltar därifrån till Storänget, Folkets Park. 
Vägbeskrivning i Nås: Följ skyltar från väg E16 mot Nås camping därefter skyltar till Storänget, Folkets Park. 
Storänget, Folkets park, ligger i anslutning till  Nås camping. Det finns en stor parkering framför parken. 

 

                        

                                           

                   Glöm inte att hålla avstånd. Ge extra utrymme till hundar som bär GULT BAND.   
                     Gult Band finns vid anmälan. Din hund ska alltid vara kopplad på tävlingsområdet och 
parkering med max 2 m långt koppel, men under söket avgör du själv hur långt koppel eller lina du vill 
använda. Under söket ska också fast halsband eller sele som inte klämmer användas. 
Valpar under 4 månaders ålder får inte delta på prov, tävling eller utställning och inte heller införas på 
tävlingsområdet. Se i övrigt våra regler vad som gäller vaccination etc. 

OBS! 


