Varmt välkomna 18 april 2022 till Lidingönosen Lidingö brukshundsklubbs officiella tävling NW1 TEM utomhus, Furutorp, Lidingö
Tävlingsledare:
Tävlingssekreterare:
Domare:
Kontakt arrangör:

Eva Lundin, 070-323 23 69, voje50@gmail.com
Anki Johansson, Elisabeth Andersson
Nina Gustafsson, Ann-Sofie Svenman
Åsa Forsell Skinner, 070-527 47 99, nosework@lidingobk.se

30 tävlande är uppdelade i en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp. De fyra söken sker efter
varandra (1, 2 osv), tävlande startar enligt bifogade startlista. Startordningen kan komma att ändras
på tävlingsdagen men du blir kvar i förmiddags- eller eftermiddagsgrupp (med undantag för löptik).
Löptikar startar sist i eftermiddagsgruppen och ska bära tikskydd på hela tävlingsområdet. Informera
arrangören snarast om din tik börjat löpa.

Tider fm:

Kl 9.00 samling för avprickning vid sekretariatet (se karta) OBS tiden!
kl 9.15 ca, information, banvandring, söken startar direkt efter banvandringen
kl 11-11.45 ca, lunch

Tider em:

Kl 12.00 samling för avprickning vid sekretariatet (se karta)
kl 12.15 ca, information, banvandring, söken startar direkt efter banvandringen
kl 14.30 ca prisutdelning

Protokoll:

Delas ut vid prisutdelningen. Om du inte är kvar vid prisutdelningen, lämna
ett A4-kuvert med 1 frimärken och din adress påskriven så skickar vi protokoll,
ev diplom och ev rosett.

Prisutdelning:

Sker snarast efter att sista hunden tävlat klart, ca 14.30. Priser samt rosett
delas ut till 1a, 2a, 3a i totalen. Rosett delas ut till 1a, 2a, 3a i varje moment.

Intyg:

Vaccinationsintyg, medlemskort i SKK-ansluten klubb samt registreringsbevis (alt tävlingslicens) mailas till nosework@lidingöbk.se senast torsdag
14 april kl 18.00.

Regler:

Tävlande bör vara väl förtrogen med vilka regler som gäller. Om du är osäker
titta på regelverket https://www.snwk.se/filarkiv/
- Under pågående sök ska hunden bära fast sele eller fast halsband (inte stryp
dito).
- Hunden får söka i fast koppel, spårlina eller flexikoppel. På tävlingsområdet ska hunden hållas kopplad i ett max 2 meter långt koppel, under tiden
den inte tävlar i ett moment.

Området:

Skjutbana finns 750 m bort, med mellanliggande skog. Sannolikt förekommer
inga skott på tävlingsdagen, men det är inget vi kan garantera.
Provbana kommer att finnas på området. Servering finns.
Rastningsområde (plocka alltid upp eter din hund) se karta.

Vägbeskrivning:

Kör över Lidingöbron, håll högerfil och kör mot Elfvik.
Google Maps: skriv Lidingö brukshundklubb, Furutorp, Lidingö.
Google Maps koordinater: 96CF+56.
Området ligger mittemot en allmän hundrasthage, på vänster sida om
Elfviksvägen i körriktningen. Skyltar och flaggor visar vägen.

Parkering:

Förmiddagsgrupp parkerar till vänster INNAN busskur. Skyltar + p-vakt visar
vägen.
Eftermiddagsgrupp parkerar EFTER busskur, sväng in till vänster. Skyltar och pvakt visar vägen.

Övrigt:

Ta med vatten och skål till din hund, det finns ingen tillgång på området
Nummerlappar som utdelas vid avprickning ska återlämnas
Visa hänsyn genom att alltid hålla avstånd till andra hundar
Rökförbud gäller på tävlingsområdet
Området är inte anpassat för personer med funktionsnedsättning.
Om du som tävlat på förmiddagen vill komma tillbaka till prisutdelningen, kan
du promenera i fantastiskt vackra omgivningar på Elfvikslandet. Du kan också
roa dig i Lidingö centrum där det finns restauranger och möjligen några öppna
butiker.

Varmt välkomna och lycka till!
Kontaktuppgifter: arrangör Åsa Forsell Skinner, 070-527 47 99, nosework@lidingobk.se

Sponsorer av priser:

Happy Leashes lämnar 20% rabatt i sin
webshop 16-20 april,
använd kod Nosework20
https://happyleashes.com/

Lidingö brukshundklubb, Furutorp, Lidingö

