
Rastning:
Sker på anvisad plats 
 
Löptik:
Tik som löper startar sist och ska bära tikskydd!

Avbokning: 
Avbokning 14 dagar eller mindre före tävling: Finns 
reserver får du avgiftern åter. Finns inga reserver: ing-
en återbetalning. Läs mer på webbsidan. 

Priser:
Priser delas ut till 1-3 i momenten och totalen. Max 3 
priser delas ut till totalvinnare. Om fler vinnare kom-
mer på samma plats delas inte pris ut. Prisutdelning 
sker en stund efter sista start. 
Vill du åka tidigare så ta med ett frankerat och adresse-
rat kuvert. Inga protokoll lämnas ut innan tävlingen är 
slut (ej heller får de fotas).
Diplom, protokoll och rosett kan skickas i kuvertet, 
inga övriga priser skickas.

Önskning om förmiddag/eftermiddag:
Skicka mejl till gruppA-gruppB@malungsalensbk.se
Skriv i ämnesraden datum och Förmiddag/Eftermid-
dag. Önskning senast 16 maj. 

Startlistor:
Startlistor läggs upp på webbsidan. 

Servering:
Om intresse finns, är det möjligt att beställa lunch, 
detta görs senast den 21 maj. Se webbsidan om mer info!

Vaccinationsintyg samt Medlemsbevis: 
Tas med och visas upp vid anmälan.

Tävlingsområde, koppel och halsband: 
På tävlingsområdet som är hela parkområdet, parke-
ring samt rastningstur är det max 2 m längd på kopplet 
som gäller. 
På sökområden är fri längd, och endast tillåtet med fast 
halsband eller sele.

Brånens festplats, Brånstigen, 780 61 Öje
https://goo.gl/maps/2zcVXzcFqhLoWd1o6 

  

Välkommen till Malung-Sälens brukshundklubbs tävlingar i Nose Work

28 maj TSM NW2 • 29 maj TSM NW1 
LÖRDAG TSM2 
Grupp A kl 10
Grupp B kl 14

SÖNDAG TSM1 
Grupp A kl 10

Grupp B kl 13.30

Domare: Mats Hedlund 
Tävlingsledare: Carina Berglund 

 
Anmälan: 30 min före start
Samling: 10 min före start

Domare: Mats Hedlund 
Tävlingsledare: Marie Jonsson 

 
Anmälan: 30 min före start
Samling: 10 min före start

www.malungsalensbk.se • Kontakt: carina@malungsalensbk.se • Mobil: 070-6060870

TÄVLINGSPLATS lördag:

Anmälningsavgiften 450 kr/per tävling betalas till BG 5405-9969 eller Swish 123 452 53 82   
Sista dag ett betala – 10 maj.  GLÖM INTE att skriva NW, datum samt ditt namn. 

Kika in på  
www.malungsalensbk.se/aktivite-
ter/tavlingar/ 
Övrig info om tävlingarna läggs 
upp där!

Tänk på att  
hålla avstånd!

Lycka till!TÄVLINGSPLATS söndag:
Öje centrum, Västra Bygatan 1, 780 61 Öje


