Välkommen till SBK Malmö och Kval i Nose Work
Kl. 12.00 söndag 16 juni 2019
Arrangör: Malmö Brukshundsklubb
Domare: Ylva Dahlgren Bengtsson och Jannica Svensson Wåhgen
Här kommer lite praktisk information samt en preliminär startlista.
Startlistan kan bli justerad - om det sker större ändringar skickar vi ut en ny startlista.
Registrering: 11:30-11:45 utan hund i Cafeterian
Medtag vaccinationsintyg, registreringsbevis / tävlingslicens, bevis för doftprov i eukalyptus,
dispensintyg om du bor utanför Skåne
Samling för banvandring: 11:45
Söken kommer att genomföras i 2 grupper. Först kör respektive grupp sina sök hos respektive
domare sedan skiftar man domare och gör sina 2 återstående sök.
GRUPP A börjar hos Ylva
Grupp B börjar hos Jannica
Start för söken: Ca 12.00 Omedelbart efter banvandringen
Prisutdelning: Efter avslutad tävling och samlingen blir vid prispallarna.
Rastning: Sker på anvisad plats
Tänk på att hålla avstånd till hundar med gult band även på rastningen.
Vi tar alltid hänsyn och håller avstånd till varandras hundar – och så lite extra avstånd till de
som har gult band. Håll avstånd även när du inte har hund med dig, finns de hundar som
behöver space även mot människor. Plocka upp efter era hundar även på promenaden.
Uppvärmningssök: Det kommer att finnas ett uppvärmningssök, så att hundarna kan få igång
nosen innan tävlingen.
Kom ihåg: Fast halsband eller sele (inga gå-fint-selar). På tävlingsområdet max 2 meter
koppel, under söken får du ha så långt koppel/lina som du önskar.
Fika: Finns att köpa
Protokoll: Vid prisutdelningen får du möjlighet för att fotografera ditt protokoll.
Vinnarna: Det delas ut priser till de tre bästa placerade ekipage. Då det är en kvaltävling inför
LM får vinnaren en plats på LM I Örkelljunga i september. Om vinnaren inte vill/kan vara med
på LM går platsen till no 2 osv.
Löptikar: Eventuella löptikar startar sist och ska bära tikskydd under söken. Vänligen kontakta
oss så snart som möjligt om du kommer att tävla med en löptik, så vi kan justera startlistan.
Löptikar får egen tid till registrering och behöver inte komma till registreringen. Löptikar ska
rastas på anvisad plats.

Tänk på: Att du som förare har ansvar för att känna till de regler som gäller, för nose work
tävlingar. SNWKs tävlingsregler hittar du HÄR. http://www.snwk.se/wpcontent/uploads/2017/09/Regelverk-Svenska-Nose-Work-Klubben-1-1.pdf
Tidsplan: Alla tider är preliminära och kan komma att ändras vid behov.
OBS!!! Tänk också på: Att kvaltävlingen kör efter lite annorlunda regler än du är van vid. Alla
gömmor är klass 1 gömmor (eukalyptus), men det kan finnas 1-2 gömmor i varje sökområde
(du får veta hur många). När hunden har hittat den första gömma i området räcker du som
vanligt armen upp och säger ”markerat”. Är det fel stopper söket, är det rätt fortsätter ni med
att leta efter nästa gömma. När hunden hittar nästa gömma räcker du åter igen armen upp och
säger ”markerat”,”färdig”. Först när du säger ”färdig” stoppas tiden 😊
Om det bara är 1 gömma i sökområdet säger du ”markerat”, ”färdig” direkt när hunden har
hittat gömman. Och samma här – tiden stoppas först när du har sagt ”färdig”.
Frågor: Har du frågor, kontakta Danielle Braender på 0705599200

Lycka till på tävlingen!
Startordning
GRUPP A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Else-Marie Lundin
Emma Mattsson
Elisabet Forkman
Anja Rubin
Anna Erlandsson
Iréne Hansson
Moa Wannemyr
Gunilla Arvidsson

GRUPP B
1
Sara Wiberg
2
Eva Mårtensson
3
Ellen Herrlin
4
Sofie Boyström
5
Marianne Rye-Sjöbeck
6
Marina Quist
7
Mia Sandström
9
Alexandra Svärd G

