
                                                                                                                          

 
PM + Startlista 

 
Domare är Anneli Johansson och Mats Hedlund. 
Tävlingsledare: Tina Björnberg. 
 
Registrering kl 12.00-12.25, banvandring kl 12.30 och tävlingen startar när banvandringen är gjord. 
Löptikar startar sist och ska bära tikskydd inom tävlingsområdet samt kommer att få anvisad rastningsplats. 
Tyvärr har vi ingen värmestuga till löptikarna. Skicka info om löptik snarast till nosework.tavling@g-fbk.se  
Vill du inte tävla med din löptik och vi kan ersätta er plats med en reserv får du tillbaka anmälningsavgiften. 
 

Ta med din hunds vaccinationsintyg, registreringsbevis/tävlingslicens samt medlemsbevis i SBK, SNWK eller  
annan klubb ansluten till SKK. Du registrerar dig i sekretariatet, följ skyltar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppvärmningsområde kommer att finnas inne på campingen i närheten av sekretariatet.  
 
I värmestugan kommer det att finnas fika och fikabröd, självbetjäning, och du betalar via Swish enligt information som 
kommer att finnas på plats.  
 

Glöm inte att plocka upp efter dig och din hund!  
 
Vägbeskrivning 
Följ skyltar mot centrum och därefter Nose Work-skyltar från väg 70. 
GPS: Slå in Rättviks Camping, Enåbadsvägen 8, Rättvik. 
 
Hör av dig via mail nosework.tavling@g-fbk.se eller telefon 073-073 40 61 om du har frågor om tävlingen. 
 
 
 

Ta med ditt bästa humör 😊 
 

VARMT VÄLKOMMEN och  
LYCKA TILL!     

 

 
 

 

                   Glöm inte att hålla avstånd. Ge extra utrymme till hundar som bär GULT BAND.   
                     Gult Band finns vid anmälan. Kom ihåg att det är du som ansvarar för din hund även om 
den bär gult band.  Vi påminner återigen om att det är trångt inne i värmestugan och det kan vara 
trångt när ni passerar varandra på de plogade gångarna. 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, http://www.snwk.se/filarkiv/  
 

OBS! 

Gagnef-Floda Brukshundklubb hälsar Dig 
Varmt Välkommen till Dala-Nosen. 
Officiell tävling i Nose Work klass 2, 
Tävling i Enskilt Moment, Inomhus, 

på Rättviks Camping i Rättvik 
lördagen den 17/2 2019 

 



 
Gagnef-Floda Brukshundklubb tackar våra sponsorer;  

Rättviks Camping, Leksandsbröd, Grannas och Hammarprodukter! 
 

 
 
 

 
 

                                                           

 
 
 

 
 

 



Startlista NW2 TEM Inomhus 190217 
Startnr Förarens namn Hundens reg. namn Ras 

1 Katrin Thors Chicka (Winsome Pack´s Lil Chickadee) Australian shepherd 
2 Lena Östman Fille (Dog Flash's Westfield) Jack Russell Terrier 
3 Barbro Ekenberg Wilco (My Nr One Wilco FTW) border collie 
4 Sussie Andersson Rocky (Kings & Queens´s laughing Too Loud) Staffordshire Bullterrier 
5 Inger Olsson Ossi (Black Blossom Lady Julia) Finsk lapphund 
6 Åsa Nord Kalle (Tingvell's Unbreakable) Labrador Retriever 
7 Carina Berglund Cola (Oaktoft Cola) Miniature American Shepherd 
8 Elin Jernberg Joronen Masse (Sinchers Mastering the Game) Labrador 

 


