Gagnef-Floda Brukshundklubb hälsar Dig
Varmt Välkommen till Gagnä-Flo-Nosen.
Officiell tävling i Nose Work klass 1,
Tävling i Samtliga Moment på
Strandbackens Folkpark, Dala-Floda
lördagen den 4 m a j
2019

Domare är Beatrice Bergqvist och Jeanette Arnesson.
Tävlingsledare: Anneli Lindh.
Tävlingssekreterare: Eva Lindh Waterworth
Anmälningsavgiften 400 kr ska betalas in senast den 30 april och finnas på G-FBK:s bankgiro 5933-2841 senast
2 maj 2019.
Registrering förmiddagsgruppen, Grupp 1, från kl 07.30, banvandring kl 08.00 och start kl 08.45. Vi har även
denna gång valt att lägga ekipagen närmast oss på förmiddagen och de mer långväga ekipagen som kommer och
tävlar hos oss på eftermiddagen. Preliminär startlista finns längst ner i detta dokument.
Registrering eftermiddagsgrupp, Grupp 2, från kl 12.00, banvandring kl 12.30 och start kl 13.00
Löptikar startar sist. Informera oss snarast om din tik börjat löpa till nosework.tavling@g-fbk.se.
Ta med din hunds vaccinationsintyg, registreringsbevis/tävlingslicens samt medlemsbevis i SBK, SNWK eller
annan klubb ansluten till SKK., Du registrerar dig vid entrén till parken följ skyltar.
.

OBS 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.
Uppvärmningsområde kommer att finnas inne i parken.
Servering finns från kl 09.00. Där finns en enklare servering med lite smått och gott. Du kan sitta och vänta utanför avspärrningen
i vår vackra park. Några bänkar finns, men ta med egen stol för din bekvämlighet.

Glöm inte att plocka upp efter dig och din hund!
Vägbeskrivning
GPS: Slå in Strandbacken, Dala-Floda
Vägbeskrivning i Dala-Floda: Ta avfart mot Mossel/Älgberget. Skyltat Folkpark och Brukshundklubb.
Följ vägen i 350 m så ligger Strandbackens Folkpark på höger sida.
Hör av dig via mail nosework.tavling@g-fbk.se eller telefon 073-6171112 om du har frågor om tävlingen.

VARMT VÄLKOMMEN!

Gagnef-Floda Brukshundklubb tackar våra sponsorer;
Pyramidbageriet, Agria djurförsäkringar, och Wålstedts!

