Välkommen på Clear Round NW1 & NW2 söndagen den
8 mars 2020 i Kolbäck.
Preliminära tider
NW1 startar klockan 10:00
NW2 startar klockan 13:00
Registrering 15 minuter innan start/banvandring. Startlistan skickas ut i slutet av veckan innan.

Arrangör och domare: Lena Östman, Lost Dogs i samarbete med SNWK
NW1: Alla som klarar 100 poäng (alla fyra söken) får en fin rosett.
NW2: Alla som klarar 75 poäng får en fin rosett.
Samtliga ekipage får även ett deltagarpris. Samtliga fyra sök kommer att genomföras i följd. När du är
klar med dina sök är du klar för dagen men får förstås gärna hänga kvar och fika och umgås

Betalning
Betalningen, 250 kronor per start, betalas in på bankgiro 757-6325 eller via Swish 123 068 8242 (Lost
Dogs) senast 1/3. Vid utebliven betalning går din plats till en reserv.

Servering
Det kommer att finnas hembakt fika till försäljning. Betalning med kontanter eller Swish.

Ta med




Utrustning för hunden att söka i (se nedan)
Hundens registrerings- och vaccinationsbevis
Medlemskort i SKK/SBK-ansluten klubb. Du som har anmält med SNWK som klubb har fått
förtur och ska därför kunna visa upp detta medlemskort.

Praktisk information





Tävlande hund ska bära sele eller fast halsband. Hel- eller halvstryp är inte tillåtet.
Provbana kommer att finnas för att göra uppvärmningssök
Hunden ska på tävlingsområdet vara kopplad i ett max två meter koppel. Inga lösa hundar är
tillåtna.
Det kommer finnas plats för att ta med egen publik om man så vill.








Det är tillåtet att filma sina sök om man vill men man får förstås inte dela med sig filmen till
annan deltagare eller lägga ut på sociala medier förrän efter det att tävlingen är avslutat.
Det är ej tillåtet att använda sk ”smeller” (hydrolat) på tävlingsområdet
Tävlingsplatsen är på en gård där det finns tre hästar (i hage). En häst står inne i stallet på
boxvila där ett sökområde är.
Rökning endast på anvisad plats
Parkering sker på anvisad plats på gårdsplanen
Rastning sker på anvisad plats och som vanligt plockar du upp efter din hund

Löptik
Om du vet att du har en tik som ska börja löpa eller löper meddela mig detta. Löptikar startar sist och
bär tikskydd på hela området.

Kontaktuppgifter
Om du har frågor kontakta mig, Lena Östman, på e-post tavling@lostdogs.se eller telefon 0730240 210.

Adress:

Sörsta Södergården 4
73451 Kolbäck
Vägbeskrivning från E18






Sväng av E18 vid Trafikplats Sörstafors (avfart 125), skyltat Hallstahammar/Kolbäck/Åsby
Sväng vänster mot Eskilstuna/Kolbäck om du kommer från Västerås, höger om du kommer
från Köping
Efter ca 500-600 meter ser du ett villaområde på höger sida, direkt efter första huset sväng
höger in mot Sörstafors
Passera två hus på höger sida, sedan in höger på en grusväg. OBS! endast 20 km/h här.
Följ grusvägen som efter 100 meter svänger kraftigt vänster, efter det 20 meter och upp
vänster på en gårdsplan.

Hur går en tävling till
Om du är osäker på hur en tävling går till läs gärna SNWK:s guide ”Dags att börja tävla” och
tävlingsregler som du kan ladda ner här: http://www.snwk.se/filarkiv/.
Det går självklart bra att även ställa frågor på plats innan tävlingen börjar.

