PM 16 juni 2018 i Nose Work 1 i Fillinge Tingshus arrangerat av
Linköpings brukshundklubb
Varmt välkommen till Linköping brukshundklubbs officiella tävling i Nose Work
Ø Registrering:
Ø

Ø
Ø
Ø

Första startgrupp från kl. 08.30 – 08.50. Andra startgrupp
från kl 13.30 – 13.50. Skylt vid parkeringen visar vägen.
Samling – därefter banvandring: Första startgrupp kl. ca 09.00 framför Tingshuset. Därefter
banvandring. med första startande ca 09.45
Andra startgrupp kl. ca 14.00 framför Tingshuset. Därefter
banvandring. med första startande ca 14.45
Moment:
TSM, Tävling i samtliga moment NW1
Domare:
Annelie Andersson och Pirkko Andersson
Tävlingsplats:
Fillinge Tingshus
585 93 Linköping

Allmänt
v Tävlingen är uppdelad i två startgrupper –
en på förmiddagen och en på
eftermiddagen.
v Varje startgrupp kommer att bli uppdelade i
två grupper. Beroende på grupptillhörighet
kommer den ena gruppen att börja med
behållare- och fordonssök medan den andra
gruppen startar med utomhus- respektive
inomhussök.
v Vid behållare- och fordonssöken kommer
åskådare att vara tillåtna på anvisad plats.
Eventuellt kommer även utomhussöket
finnas tillgängligt för åskådare och då
troligen i begränsad omfattning.
v Tyvärr finns det ingen möjlighet för
åskådare på inomhussöken.
v Notera din preliminära startordning enligt
bifogade förteckning. Startordningen kan
komma att ändras på tävlingsdagen
beroende på strykningar och eventuella
löptikar.
v Det är bara tillåtet att röka på parkeringen
och fimpar kastas i anvisat kärl.
v Det är inte tillåtet att ta in hunden i Fillinge
Tingshus. Där råder hundförbud.
v Vi kommer att ha en separat parkering och
rastplats för löptikar. Den är väl uppmärkt
när du kör in på parkeringen direkt till
höger.
v Det kommer att finnas ett begränsat antal
(18 st) diplomrosetter till försäljning.

v Plocka upp efter dig och din hund, kasta
endast i uppmärkta kärl. Det kommer att
vara skyltat var ni kan rasta hunden.
v Vi rekommenderar att du tar med någon
form av solskydd till din bil och hund.
v Servering kommer att finnas. Den är öppen
från ca klockan 08.00 och under dagen.
v Tävlingen kommer att ha en timmas
lunchuppehåll mellan startgrupp ett och två.
v Diplomrosetter kommer att finnas för
försäljning i samband med prisutdelningen
v På området finns enbart utedass, vilket kan
komma att spärras av under vissa tider till
följd nära anslutning till ett sökområde.
v 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 Anneli Henriksson 0709349305.
v Som tävlande bör du ha god kännedom om
gällande regelverk. Mer information finner
du på SNWK: s hemsida.
v 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 Anneli Henriksson 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:

Vägbeskrivning
Fillinge ligger mellan Bankekind och Grebo utmed
väg 35. Om du kommer från Linköping och kör
mot Åtvidaberg på väg 35 passerar du Bankekind
på vänster sida. Efter ett par kurvor blir vägen rak
och du passerar en vägkamera där hastigheten
uppgår till 90 km/h. I nära anknytning till
vägkameran finns en skylt markerad ”Fillinge 1”.
Du svänger av åt höger men ska rakt över väg 35.
När du ska köra över väg 35 ser du Tingshuset rakt
fram upp på höjden några 100 meter rakt fram. Följ
vägen och sväng in till vänster där du ser
parkeringsskylt.

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

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

