
 

 

Välkommen till Lådsniffen 

TEM NW 1 Behållare 28/12 

Tävlingsplats: Lotushallen, B-hallen 

  Öinge 100 310 44 Getinge 

Samling och anmälan: 11.45-12.00 

Banvandring: 12.00 

Första start: Ca 12.15 

Domare: Camilla Sjöberg 

Tävlingsledare: Fredrika Jonasson 

Tävlingssekreterare: Jennie Johansson 

När ni kommer på grusvägen mot Lotushallen, kör förbi hela huset och parkera på den stora 

grusparkering, se foto längst ner i PM. 

Tävlingen kommer att vara inomhus i Lotushallen och under söken måste skoskydd/inneskor 

användas. Vi kommer att erbjuda skoskydd att låna. 

Ni kommer att göra era fyra sök efter varandra, in- och utgång är på samma ställe. 

Löptikar startar sist och med tikskydd. Tänk på att meddela oss så fort din tik börjar löpa! 

Det kommer att finns en lättare fika att köpa i köket men det är INTE tillåtet att ha hunden 

med sig in. 

Tänk på att det är den tävlandes skyldighet att känna till reglerna. Regelverket för Nose 

Work-tävlingar finns på SNWK:s hemsida; www.snwk.se 

Tänk på att bara fast halsband eller sele på hunden är tillåtet under söket. 

Max 2 meters koppel på tävlingsplatsen, flexikoppel är inte godkänt. 

http://www.snwk.se/


Inga hydrolat får medtagas på tävlingsområdet. 

Det är ok att fota och filma söken men inget får läggas ut på sociala medier innan tävlingen 

är avslutad. Vi kommer att tillåta publik men tänk på att stå tyst vid anvisad plats och att ha 

mobilen avstängd. 

Det finns fina rastningsmöjligheter för era hundar men tänk på att plocka upp efter dem och 

släng påsen i avsedda kärl. 

Vi kommer att ha prisutdelning så fort det är möjligt efter att sista hunden har sökt. Om man 

inte vill/hinner stanna på prisutdelningen lämna ett frankerat kuvert för diplom, vi skickar 

inga rosetter, eller om ni har vänner som kan ta eventuella diplom och rosetter. 

Ni kommer att få möjlighet att fota protokollet efter prisutdelningen. 

Frågor / Upplysningar : Camilla Sjöberg nosework@c-sjoberg.se 

Under tävlingsdagen: Fredrika Jonasson 0705 51 11 72 

 

Varmt välkomna och lycka till! 
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