
Gagnef-Floda Brukshundsklubb                      

inbjuder till  

Dala-Nosen 
officiella TEM 

på Rättviks camping 

 

NW1 TEM Behållare + NW1 TEM Inomhus 16/2 2019 

NW2 TEM Behållare + NW2 TEM Inomhus 17/2 2019 

 
Plats: Rättviks camping, http://www.rattvikscamping.se/  
Domare: Anneli Johansson och Mats Hedlund 
 
Registrering NW1 TEM Behållare: 16/2 2019 kl. 07.30 – 07.55, banvandring: 08.00 
Tävlingen startar ca 20 minuter efter att banvandringen är gjord. 
Registrering NW1 TEM Inomhus: 16/2 2019 kl. 12.30 – 12.55, banvandring: 13.00 
Tävlingen startar ca 20 minuter efter att banvandringen är gjord. 
 
Registrering NW2 TEM Behållare: 17/2 2019 kl. 07.30 – 07.55, banvandring: 08.00 
Tävlingen startar ca 20 minuter efter att banvandringen är gjord. 
Registrering NW2 TEM Inomhus: 17/2 2019 kl. 12.30 – 12.55, banvandring: 13.00 
Tävlingen startar ca 20 minuter efter att banvandringen är gjord. 
 
Anmälan:  
Anmälan öppnar måndag 11/1 2019 kl 08.00 och du ska anmäla via https://www.snwktavling.se/ och 
”Mina sidor”.  
Anmälningsavgiften för NW1 16/2 2019, 400 kr betalas in på G-FBK:s bankgiro 5933-2841.  
Anmälningsavgiften för NW2 17/2 2019, 450 kr betalas in på G-FBK:s bankgiro 5933-2841.  
Skriv ditt för- och efternamn samt klass och tävlingsdatum på betalningen.  
OBS! Anmälningsavgiften ska inbetalas efter att du fått besked om plats, men senast 5/2 2019, sista 
anmälningsdag är 31/1 2019 och det är först till kvarn som gäller. GFBKs medlemmar har förtur. 
 
Krav för tävlan: Godkänt doftprov och meriter gällande den klass du vill tävla i, vaccinering enligt 
SKK:s regler samt medlemskap i klubb inom SKK-organisationen.  
 
Värmestuga kommer att finnas, men tänk på att det där kan bli trångt och kanske lite jobbigt för 
hunden som behöver extra utrymme.  
 
Löptik startar sist och ska bära tikskydd inom tävlingsområdet och kommer att få anvisad 
rastningsplats, men tyvärr hon inte få plats i värmestugan. Skicka info om löptik till 
nosework.tavling@g-fbk.se. Vill du inte tävla med din löptik får du tillbaka startavgiften. 
 
Frågor: nosework.tavling@g-fbk.se eller till tävlingsledare Tina Björnberg 073-073 40 61 
 
 

Varmt välkommen! 

 
 


