Skanör-Falsterbo Brukshundklubb välkomnar Dig till Nose Work tävling, TSM klass 1
Datum:

Fredagen den 18 september 2020. Observera att samling är redan
kl. 14.45. Första start är 15.00.
För att få starta på tävlingen måste du ha ett godkänt doftprov i
eukalyptus senast 21 dagar före tävlingen. Läs mer på
http://www.snwk.se/2018/02/28/viktigt-att-veta-innan-anmalantill-tavling/

Plats:
Domare:
Anmälan:

Skanör-Falsterbo med omnejd. Exakt plats meddelas före
anmälningstidens utgång på SNWK tävling.
Karina Nielsen
Anmälan sker via SNWK Tävling. www.snwktavling.se
Tävlingen tar emot 15 ekipage.
Anmälan är öppen 13 – 28 augusti 2020.

Särskild prioritering
p.g.a. covid-19

Platserna fördelas först till kvarn enligt följande prioritering.
Observera att endast svenska ekipage får delta enligt beslut från
SNWK.
1. Medlemmar i Skanör-Falsterbo brukshundklubb, SFBK, som
är närboende
2. Övriga närboende
3. Medlemmar i SFBK som inte är närboende
4. Övriga som inte är närboende
SFBK tolkar närboende som personer folkbokförda i regionen eller
inom två timmars bilfärd från tävlingsplatsen. Ekipage som i strid
med ovanstående definition av närboende kryssar i att de
närboende kommer att strykas, liksom ekipage bosatta utomlands.
Om du är medlem i SFBK och vill ha förtur till tävlingen tänk på
att ange rätt klubb i samband med anmälan, se
https://snwktavling.se/docs/manual_ekipage.pdf

Övrigt om covid-19

Vad gäller övriga rekommendationer avseende deltagande och
rekommendationer för deltagare i riskgrupper hänvisas till aktuell
information på hemsidorna tillhörande SKK, SBK och SNWK.

Betalning:

På SNWK tävling kommer du att se om du har fått en tilldelad
plats eller om du har fått en reservplats och i så fall vilket
reservplatsnummer. Reservplatsnumret uppdateras kontinuerligt.
Den 29 augusti 2020 kommer de som har fått plats få ett mail med
betalningsinstruktioner. Anmälningsavgiften ska då vara insatt på
klubbens bankgiro senast 7 september 2020. Är avgiften inte
betald, stryks anmälan utan betalningspåminnelse.

Anmälningsavgift:

450 kr.

Medlemskap:

Medlemskap i SNWK eller annan SKK-ansluten klubb krävs för
att tävla.

Dokument:

Foto på godkänt doftprov, registreringsbevis alternativt
tävlingslicens, vaccinationsintyg samt medlemskapsbevis ska
mailas till mig senast en vecka före tävlingen.

Övrigt:

Sökområdena är tyvärr inte anpassade för rörelsehindrade. Det
saknas toalett på området. Ni kommer att delas in i grupper om
fem med olika starttider. Ingen gemensam prisutdelning kommer
att ske utan eventuella rosetter och diplom kommer att skickas hem
till er. Era protokoll kommer att mailas. Löptikar startar sist.

PM:

PM kommer att mailas ut till alla tävlanden senast en vecka före
tävlingen.

Övriga frågor:

Har du frågor angående tävlingen eller anmälan var vänlig
kontakta Pernilla Hansson, pernilla_hansson86@hotmail.com

OBS!!! Det inte är tillåtet att träna på tävlingsplatsen efter att den blivit känd.
VARMT VÄLKOMNA!

