Välkommen till Trellenosen
13/4 2019
Trelleborgs Brukshundklubb bjuder in till nosework- tävling TSM1 på vår klubb, Gislövs
strandväg 209 - 231 92 Trelleborg.
Tävlingen är uppdelad i en fm-grupp och en em-grupp. När ni blivit tilldelade en plats och har
önskemål om vilken grupp ni vill tävla i, skicka ett mail med önskemålet till nedanstående
mailadress så ska vi försöka tillgodose era önskemål.
För att få starta på tävlingen måste du ha ett godkänt doftprov i eukalyptus senast 21 dagar
före tävlingen. Läs mer på

http://www.sn HYPERLINK "http://www.snwk.se/filarkiv/"w
HYPERLINK "http://www.snwk.se/filarkiv/"k.se/filarkiv/
De 25 platserna kommer att lottas, men medlemmar i Trelleborgs brukshundsklubb har förtur.
Om du är medlem och vill ha förtur till tävlingen tänk på att ange rätt klubb i samband med
anmälan. För att skapa konto se

http://www.snwk.se/wp-content/uploads/2018/08/Hantering-avanm%C3%A4lan- HYPERLINK "http://www.snwk.se/wp-content/uploads/2018/08/Hantering-avanm%C3%A4lan-SNWK-T%C3%A4vling-2.pdf"S HYPERLINK "http://www.snwk.se/wpcontent/uploads/2018/08/Hantering-av-anm%C3%A4lan-SNWK-T%C3%A4vling-2.pdf"NWKT%C3%A4vling-2.pdf och här skapar du kontot https://www.snwktav HYPERLINK
"https://www.snwktavling.se/"l HYPERLINK "https://www.snwktavling.se/"ing.se/
På SNWK tävling kommer du att se om du har fått en tilldelad plats eller om du har fått
reservplats och i så fall vilket reservplatsnummer. Reservplatsnumret uppdateras kontinuerligt.
När du blivit tilldelad en plats ska du betala in din anmälningsavgift, 450 kr, på klubbens
Bankgiro: 5572-1088 eller Swish: 123 514 72 02 inom 7 dagar för att behålla din plats. Märk
med ditt namn och TSM 1..
Dömer gör Ylva Dahlgren Bengtsson.
Medlemskap i SNWK eller annan SKK-ansluten klubb krävs för att tävla. Dokument du ska ha
med är: Godkänt doftprov för aktuell tävlingsklass, registreringsbevis alternativt tävlingslicens
och vaccinationsintyg för hunden samt medlemskapsbevis för föraren ska medtas till
tävlingsplatsen.
Vi kommer att servera enklare fika som finns att köpa i tält utanför.
På vår klubb tränar vi ALDRIG NW enskilt, endast på kurser. Ingen träning på klubben innan
tävling tillåten alltså!!
Har du frågor maila Kerstin på nosework@trelleborgsbrukshundklubb.se

Trelleborgs Brukshundklubb
Gislövs strandväg 209 - 231 92 Trelleborg.
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