
 
 

Besöksadress: Bankgiro: 385-2746 Org nr: 802445-1661 
Syrenstigen 4, Kalix Swish: 123 084 65 01 

           PM Kalix Kennelklubb: 

 

Nose Work tävlingen “Guldnosen” 
Lördag 27 augusti TSM NW 1 

 

Du har fått plats, välkommen till tävling i Kalix! 
 

Tävlingsplats:   Riverside Inn, Marieberg 20, 952 92 Kalix  

Domare: Erkki Haarala, Michaela Sandgren 

Tävlingssekreterare: Mona Hedlund, tel 070-539 23 01 

Tävlingsledare: Maria Nyman, tel 070-204 72 21 

 

Startavgift: Din startavgift (400 kr) betalas via bankgiro 385-2746 eller swish 123 084 6501. Betalningen 

ska vara klubben tillhanda senast 19/8. Märk betalningen med NW1 220827 samt ditt namn. (Viktigt att 

datum anges då det är flera tävlingar på gång inom både NW och rally).  

 

Strykning/avbokning: Vi vill att du snarast meddelar oss om du inte vill ha din plats på tävlingen. Vid 

strykning efter betalning, återbetalas avgiften enligt SNWK´s regler dvs läkarintyg/vet.intyg. 

 

Medlemsbevis & intyg: Kan med fördelas mailas i förväg till kalixnosework@gmail.com. 

- Hundens registrerings/TAVLIC-bevis 

- Hundens vaccinationsbevis 

- Medlemskort för den klubb du anmält med 

- Doftprov (ifall det är så nytt att det inte finns registrerat i systemet). 

 

Löptik: Om din hund börjar löpa/löper meddela detta till oss. Löptikar startar sist och måste ha tikskydd 

på sig på hela tävlingsområdet och under söken. (Vill du avboka din plats sker det genom intyg av tredje 

person). 

 

Anmälan mm: Deltagarna kommer att delas upp i två grupper (lottning sker efter betalningarna är 

registrerade och meddelande om vilken grupp ni tillhör meddelas i PM nr 2) 

Anmälan grupp 1 kl 08.30, banvandring kl 09.00, första start direkt efter banvandringen. 

Anmälan grupp 2 kl 12.30, banvandring kl 13.00, första start direkt efter banvandringen. 

 

Prisutdelning: Sker på plats efter sista söket. 

 

Förtäring: Fika och lunch finns att köpa på plats. Lunchen förbeställs senast ons 24/8 via Marie 070-622 

70 66 (Hamburgare exkl dryck 85 kr, Orientalisk linssoppa (vegetarisk/vegan) inkl bröd & dryck 125 kr). 
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Besöksadress: Bankgiro: 385-2746 Org nr: 802445-1661 
Syrenstigen 4, Kalix Swish: 123 084 65 01 

 

 
 

Tänk på: Tävlande är skyldiga att känna till tävlingsreglerna, de hittar du i sin helhet på www.snwk.se. 

 
Vid frågor/strykningar etc kontakta Nose Work sektionen: 
kalixnosework@gmail.com 

 

Varmt välkomna! 

 

Nose Work sektionen 

Kalix Kennelklubb 
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