Välkommen till träningstillfälle!
Plats:
Samling grupp 1:
Samling grupp 2:

Linköpings Brukshundklubb
09.45, anmälan från 9.30
12.00, anmälan från 11.45, eller efter att grupp 1 är klara

Träningstillfället kommer att hållas på klubben, anmälan är i klubbstugans servering. Du som
kommer till kl 12, observera att det då kan pågå sök inne i utbildningslokalen i klubbstugan
(rummet till höger innanför dörren), så tänk på att visa hänsyn till de ekipage som ev fortfarande
söker.
Vi kommer att börja med banvandring och det kommer att vara ca 10 sök, alla fyra varianterna av
sök kommer att finnas.
Under samlingen kommer du att få reda på vilken station som du ska börja på, efter att du har
sökt på en station ska du gå till nästa station och vänta på din tur. Under banvandringen kommer
du att se var stationerna finns och var du ska vänta på din tur.
För att det ska flyta på, kommer det att finnas en maxtid på varje sök, du kommer att få reda på
när det är 30 sekunder kvar. När tiden är ute kan du få reda på var doften finns om ni inte hittade
den, för att ge hunden en möjlighet att få belöning.
Det kommer att finnas 2 droppar eukalyptus på varje bärare, och inför grupp 2 kommer det att
droppas ny doft.
För dig som vill veta var doften är, så kommer du att kunna fråga funktionären om detta när du
kommer ut till respektive sökområde. Det går också bra att fråga under pågående sök. (Om du får
reda på var doften är kan du dock inte bli klubbmästare.)
När du har sökt klart finns det fika, macka och kaka, inne i serveringen. Tänk på att det kan pågå
sök inne i utbildningslokalen i klubbstugan, så rör dig tyst på verandan och in genom dörren, och
stäng dörren mellan serveringen och hallen efter dig.
Det är ingen som har anmält att de har en tik som ev kommer att börja löpa, men om det är någon
som börjar, så meddela detta så snart som möjligt, för då kommer startlistan att göras om och
löptiken kommer att flyttas till grupp 2.
Grupp 1 kommer att få reda på sina söktider innan grupp 2 startar, men klubbmästaren kommer
att utses efter att grupp 2 har gjort sina sök.
Anmälningsavgiften (150kr) ska betalas senast 27 december. Via swish till 123-024 62 49
alternativt sättas in på vårat postgirokonto (6341716-6), om du betalar via PG ta med dig
inbetalningen och visa upp den 28:de. Ange NW + ditt namn vid betalning.
Hör av dig om det är något du undrar över.
Lycka till!
Anneli Henriksson

Ps, om du av någon anledning får förhinder att delta, meddela detta så fort som möjligt så att vi
kan sätta in eventuella reserver.

