
            

 

OBS!  På grund av COVID stryker vi kravet på godkänt doftprov i KM 2021.  

KM är öppen för ALLA medlemmar med godkänt doftprov NW1 eukalyptus. Men, endast de som 
tävlar för Gagnef-Floda Brukshundklubb kan placera sig på KM:et = den medlemmen som är aktiv i 
klubben som t ex deltar på kurser, i träningsgrupper, hjälper till när klubben har olika tävlingar som 
funktionär etc. Är du medlem i GFBK, men inte aktiv i klubben är du välkommen att träningstävla.  

Vi kommer att tävla i 2 moment, ett stort behållarsök och ett stort inomhussök. Båda momenten har 
2 gömmor med eukalyptusdoft. Alla tävlar på samma områden, men de som är uppflyttade till NW2 
eller NW3 har 1 minut kortare söktid i varje moment.  

Då vi fortsatt lever i Coronatider kommer vi att följa de rekommendationer som 
Folkhälsomyndigheten och SBK har beträffande tävlingar. Var noga med att läsa igenom PM som 
skickas ut till dig som anmäler till KM:et. 

Anmälan skickas till nosework.tavling@g-fbk.se senast 1/11. Skriv på ämnesraden ”KM NW 2021”  
och i mailet ditt och hundens namn samt hundens registreringsnummer och ungefärlig mankhöjd. 
KM:et är kostnadsfritt.  

Plats: Helldéns Svets & Mekaniska AB, Knippbohedsvägen 2, 793 41 Insjön 

Domare: Anneli Lindeborg 

Banvandring: kl 10.00 och beroende på antal anmälda ekipage kan ytterligare en banvandring ske kl 
14.00  

Registrering: Kl 09.45 och eventuellt 13.45 

Ta med medlemskort för Gagnef-Floda Brukshundklubb, registreringsbevis, vaccinationsintyg. 

Din hund ska alltid vara kopplad på tävlingsområdet och parkering med max 2 m långt koppel, men 
under söket avgör du själv, om inte domaren anger något annat, hur långt koppel eller lina du vill 
använda. Under söket ska också fast halsband eller sele som inte klämmer användas. 
 
Löptikar startar sist och ska bära tikskydd inom tävlingsområdet samt kommer att få anvisad 
rastningsplats. Skicka info om löptik snarast till nosework.tavling@g-fbk.se.  
 
 
 

VÄLKOMMEN! 
 

 

KM Nose Work 

Lördagen den 6 november 2021  


