
VÄLKOMMEN NÄRKENOSEN DEL 2
Arrangör: Kumla Brukshundklubb

Tävlingen genomförs med två sök på fm och två sök på em.

Samling/registrering: 09.00. Banvandring: 09.30. Första start: 10.00. Lunch: 12.15 – 13.00. Prisutdelning: cirka 16.00 

Domare: Jeanette Arnesson.

Tävlingsledare: Kerstin Malm/Anna-Karin Loberg   

Tävlingssekreterare: Åsa Liderfors Verlage/Ingrid Andersson

Tävlingsområdet: Information om promenadvägar och rastningsplatser lämnas vid samlingen. Tänk på att hålla era hun-
dar kopplade (max 2 m koppel på tävlingsplatsen). Visa varandra hänsyn och plocka upp efter er hund.

Medtag: DP-intyg, vaccinationsintyg, reg.bevis/tävlingslicens, giltigt medlemsbevis i SKK-ansluten klubb, fast halsband 
eller sele att användas vid söken.

Då vi inte har någon kopiator, har ni möjlighet att fotografera domarprotokollen efter prisutdelningen.

Parkering: Ingen parkering på Rönne Trädgårds parkering. Vid ankomst följ parkeringsskyltar.

Servering: I cafeterian serveras kaffe, dryck, fikabröd, godis och smörgåsar. Swish gäller vid betalning. Det finns även 
möjlighet att beställa pasta/kycklingsallad med bröd och dryck till en kostnad av 80 kronor. Beställs senast 25/4 via mail 

till akoloberg.nw@gmail.com.

Publik: Det kommer vara tillåtet där möjlighet finns. Fotografering och filmning är tillåtet i samråd med de tävlande. Ing-
enting som visar sökområdena får läggas ut på sociala medier/internet förrän tävlingen är avslutad.

Det kan finnas kunder och personal på tävlingsområdet under tävlingsdagen.

Löptikar: Kallas till kl. 15.15. Bär tikskydd på hela tävlingsområdet. Anmäl så snart du kan till akoloberg.nw@gmail.com.

Hundar som bär gult band innebär att hunden är reaktiv och behöver avstånd till andra hundar – visa hänsyn. Har du en 
sådan hund, meddela oss detta så att vi på bästa sätt kan hjälpa er.

Sena återbud lämnas till tävlingssekreterare Åsa Liderfors Verlage via sms till telefonnummer 070-287 83 89.

Regler: Som tävlande har du skyldighet att ha god kännedom om gällande regelverk. Mer information finns här:  
http://www.snwk.se/wp-content/uploads/2017/09/Regelverk-Svenska-Nose-Work-Klubben-1-1.pdf

Adress: Rönne Trädgård, Rönne 407, 69497 Rönneshytta.

Vägbeskrivning norrifrån, från E20: Vid korsning 106 trafikplats Brändåsen, följ skyltarna mot väg 50 mot Jönköping/As-
kersund/Hallsberg V. Fortsätt in på väg 50 i cirka 15 kilometer. Sväng vänster till Rönneshyttevägen, skyltar mot Närkes-

berg/Mariedam/Rönneshytta. Följ vägen 900 meter. Rönne Trädgård ligger på vänster sida. Följ parkeringsskyltar.

Vägbeskrivning söderifrån, från Askersund: Följ väg 50 (skyltar mot Örebro) knappt 8 kilometer. Sväng höger till Rönnes-
hyttevägen, skyltar mot Närkesberg/Mariedam/Rönneshytta. Följ vägen 900 meter. Rönne Trädgård ligger på vänster sida. 

Följ parkeringsskyltar.



Våra sponsorer
Huvudsponsor: Svenska Djurapoteket


