Gemensam Nose Work-träning
för medlemmar i Umeå BHK
Under hösten/vintern 2020 kommer det erbjudas ett antal gemensamma träningstillfällen i
Nose Work i klubbens inomhushall, Loboohallen. OBS! Om tillfällena inte fylls med ansvariga
kan tillfällen komma att utgå. Informationen uppdateras i sådana fall.
När?
Datum
Mån 19 oktober
Mån 26 oktober
Mån 2 november
Mån 9 november
Mån 16 november
Mån 23 november
Mån 30 november
Mån 7 december
Mån 14 december

Tid
kl. 18-20
kl. 20-22
kl. 18-20
kl. 18-20
kl. 18-20
kl. 20-22
kl. 18-20
kl. 18-20
kl. 18-20

Inriktning
Nybörjare
Tävling nivå 1
Tävling nivå 2
Nybörjare
Tävling nivå 1
Tävling nivå 2
Nybörjare
Tävling nivå 1
Tävling nivå 2

Anmälan läggs ut
14/10
21/10
28/10
4/11
11/11
18/11
25/11
2/12
9/12

Nivåindelning - inriktning
Nybörjare:
Denna nivå riktar sig till nybörjare och de som kommit en bit på väg men ännu inte börjat
tävla. Här ska ekipaget kunna hitta doften eukalyptus i olika typer av miljöer. Denna grupp
har inget krav på doftprov.
Vid dessa tillfällen kommer det finnas en ansvarig (deltar ej i träningen) som planerat
övningar och hjälper deltagare på plats. Alla hjälps till att ställa i ordning och städa bort efter
träningen.
Maximalt antal deltagare per tillfälle är 8 st.
Tävlingsekipage nivå 1:
Denna nivå är för ekipage som är klara för att starta klass 1 eller har startat klass 1 och tävlar
aktivt i denna klass. Doftprov för eukalyptus är ett krav för att träna på denna nivå.
Vid dessa tillfällen kommer det finnas en ansvarig som planerat övningar. Denne deltar också
i träningen på samma sätt som övriga deltagare. Alla hjälps till att ställa i ordning och städa
bort efter träningen.
Maximalt antal deltagare per tillfälle är 7 st + en ansvarig.
Tävlingsekipage nivå 2:
Denna nivå är för ekipage som tävlar i klass 2 eller 3, här ska ekipagen kunna hitta dofterna
eukalyptus och lagerblad i olika typer av miljöer. Doftprov för eukalyptus och lagerblad är
ett krav för att träna på denna nivå.
Vid dessa tillfällen kommer det finnas en ansvarig som planerat övningar. Denne deltar också
i träningen på samma sätt som övriga deltagare. Alla hjälps till att ställa i ordning och städa
bort efter träningen.
Maximalt antal deltagare per tillfälle är 7 st + en ansvarig.

Anmälan?
Inför varje träningstillfälle kommer den som är ansvarig för tillfället att lägga ut ett
”anmälningsinlägg” i facebook-gruppen Nose Work Umeå bhk. Föranmälan krävs och görs i
inlägget. Vilken dag inlägget läggs ut för anmälan visas i tabellen ovan. Anmälan är bindande
och först till kvarn gäller. Kostnad 50 kr/ekipage, betalas via Swish: 123 011 25 57.
Den som är ansvarig har planerat övningar som alla som deltar sedan hjälps åt med.
Deltagande ekipage väljer en inriktning/nivå som man anmäler sig till under höstens träning.
Dvs. man kan inte anmäla sig till nybörjare ena veckan och tävling nivå 1 andra veckan.
Detta för att möjliggöra för så många som möjligt att delta vid något/några tillfällen.
Frågor? nosework@ubhk.se

Välkomna!

