PM 6 maj 2018 i Nose Work 1 på Linköpings brukshundklubb
Varmt välkommen till Linköping brukshundklubbs första officiella tävling i Nose Work






Registrering:
Banvandring:
Moment:
Domare:
Tävlingsplats:

Från kl. 09.00 – 09.20 i separat hus. Skylt vid parkeringen visar vägen
kl. ca 09.30 med första startande ca 10.00
TSM, Tävling i samtliga moment NW1
Pirkko Andersson
Linköpings brukshundklubb
Ekö Gård 2
585 97 Linköping

Allmänt
 Preliminär startordning för moment:
- sök 1 Utomhus
- sök 2 fordon
- sök 3 behållare
- sök 4 inomhus
 Vid utomhus- och fordonssöket kommer
åskådare att vara tillåtna på anvisad plats.
 Tyvärr finns det ingen möjlighet för
åskådare på behållar- och inomhussöket.
 Notera din preliminära startordning enligt
bifogade förteckning. Startordningen kan
komma att ändras på tävlingsdagen
beroende på strykningar och eventuella
löptikar.
 Det är bara tillåtet att röka på parkeringen
och fimpar kastas i anvisat kärl.
 Vi kommer att ha en separat parkering och
rastplats för löptikar. Den är väl uppmärkt
när du kör in på parkeringen direkt till
höger.
 Plocka upp efter dig och din hund, kasta
endast i uppmärkta kärl. Det kommer att
vara skyltat var ni kan rasta hunden.
 Servering finns i klubbstugan. Den är
öppen från ca klockan 08.00 och under
dagen.
 Tävlingen kommer att ha en timmas
lunchuppehåll mellan sök nummer två och
tre.
 Diplomrosetter kommer att finnas för
försäljning i samband med prisutdelningen
 WC finns i separat hus.
 Löptikar får delta men startar sist och måste
bära tikskydd såväl under tävling som på
området. I det fall någon meddelar att tik
börjat löpa kommer startnummerordningen
därmed ändras. Anmäl löptid så snart som

möjligt till: nosework@sbklinkoping.com
eller ring till Pia Bäckman på 0725-240388.
 Som tävlande bör du ha god kännedom om
gällande regelverk. Mer information finner
du på SNWK: s hemsida.
 Det kan komma att fotograferas/filmas
under tävlingsdagen. Om du inte vill vara
med på bild så maila till:
nosework@sbklinkoping.com eller prata
med Pia Bäckman på tävlingsdagen.
Checklista för förare:







Registreringsbevis/tävlingslicens
Vaccinationsintyg
Intyg godkänt doftprov eukalyptus
Medlemsbevis till SKK ansluten klubb,
rasklubb eller specialklubb
Eventuellt: gult band
Eventuellt: frankerat kuvert med din
adress så vi kan skicka protokoll efteråt
om du vill slippa vänta på
prisutdelningen.

Viktigt att notera och iaktta regler på ett
provområde såsom:
 Vid tävling måste hunden ha sele eller fast
halsband, vilket innebär att s.k.
halvstryphalsband inte är tillåtna.
 Kom ihåg att avstånd till främmande hund
och att ett gult band på kopplet visar att
hunden vill ha extra utrymme (minst 4
meter).
 Flexikoppel är enbart tillåtet under
tävlingsmomentet. På området i övrigt ska
hunden föras i ett koppel som maximalt är
2 m långt.

Från E4, norrifrån

Vägbeskrivning
Från E4, söderifrån och från väg 34, norrifrån














Ta av första avfarten mot Linköping, åk
Malmslättsvägen mot Centrum
(Kommer du från väg 34 åk rakt fram i
rondellen under E4:an, mot Centrum)
Sväng av Malmslättsvägen höger, mot väg
34: an (Vimmerby/Kisa)
Efter ca 300m åk rakt genom första rondell,
sväng sedan vänster i nästa rondell in på
Lambohovsleden
Följ Lambohovsleden tills Garnisonsrondellen, sväng höger i denna rondell in på
Haningeleden (åk rakt fram vid samtliga
rödlysen och rondeller, tills du kommer till
rondell ovan)
Åk tills du ser fotbollsplaner till höger,
innan dessa sväng höger mot
“Kolbyttemon/Rosenkälla sjön/Tinnerö
Eklandskap”. Du kommer passera en
rondell och två rödlysen.
Efter ca 300m delar sig vägen, följ
asfaltsvägen till vänster mot Kolbyttemon
Följ vägen, ca 2,5km, tills en 90graderskurva åt höger, rakt fram finns en
grusväg, åk in på den (SBK-skylt)
Efter ca 400m delar sig vägen, håll vänster,
nu är du på klubbens parkering





Ta av tredje och sista avfarten mot
Linköping, åk Malmslättsvägen mot
Centrum
Följ anvisningarna ovan

Från 35:an, Åtvidaberg












Åk 35:an mot Linköping
Sväng vänster i Vårdsbergsrondellen, mot
Hjulsbro
Följ vägen ca 5,5km till en rondell (du
kommer att passera genom Hjulsbro), åk
rakt igenom rondellen.
Efter ca 1,5km sväng vänster mot Vidingsjö
motionscentrum (skylten syns dåligt)
Åk ca 2km tills du passerar fotbollsplaner
på vänster sida, efter dessa sväng vänster
mot “Kolbyttemon/Rosenkälla
sjön/Tinnerö Eklandskap”
Efter ca 300m delar sig vägen, följ
asfaltsvägen åt vänster mot Kolbyttemon
Följ vägen, ca 2,5km, tills det kommer en
90-graderskurva åt höger, rakt fram har du
en grusväg, åk in på den (SBK-skylt)
Efter ca 400m delar sig vägen, håll vänster,
nu är du på klubbens parkeringen

Var vänlig och respektera hastighetsbegränsningen
30 km/h på grusvägen.

… och glöm framför allt inte att ha kul tillsammans med din hund 
Med vänliga hälsningar och stort lycka till
Linköpings brukshundklubb

