
Datum och klass: Den 28/11 fordon och 29/11 behållare, NW 1 eukalyptus, 25 st platser per dag. 
För att få starta på tävlingen ska samtliga meriter vara uppfyllda senast 21 dagar innan 
tävlingsstart (dvs. du behöver ha godkänt doftprov senast 21 dagar innan tävlingsstart).
Läs mer på www.snwk.se

Covid-19 Gällande pågående smittspridning! Viktigt att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer! 
Tillhör du riskgrupp eller känner du dig det minsta sjuk, stanna hemma. 
Viktigt att tävlande tar del av information på:
http://www.snwk.se/corona-och-nose-work-fran-1-juni/ 

Anmälan: Anmälan är öppen 19/10 – 1/11.  Anmälan sker via snwktavling.se
vi kommer att dela upp i 2 grupper för- och eftermiddag, byten av grupp ej tillåtet
Lottning kommer att ske om antalet anmälda överstiger 25 st. 
Klubbmedlemmar boende i närområdet har förtur enligt SNWK´s regelverk.
Platstilldelning visas på snwktavling.se när lottningen är gjord.

Anmälningsavgift: 400 kr, betalas efter att lottningen skett och du har fått en plats. 
Betalningsinfo kommer i PM:et.

Plats: Umeå Stadsbud, Täktvägen 6, 904 40 Röbäck 

Karens: Observera att på tävlingsområdets gäller 30 dagars karens för alla innan tävlingen.

Domare: Marie Krigh

Medlemsskap: Medlemskap i SNWK eller SKK-ansluten klubb krävs för att få tävla.

Dokument: Du behöver ha godkänt doftprov i eukalyptus, registreringsbevis/tävlingslicens, 
vaccinationsintyg samt medlemsbevis i klubb inom SKK organisationen 
(ex. SBK eller SNWK). Foto på detta ska mejlas efter tilldelad plats info kommer i PM.

Boende: Tips på boende: Best Western Hotel Botnia 

Övrigt boende i Umeå: Kontakta Umeå turistbyrå, tel. 090-16 16 16 eller gå in på
www.visitumea.se

Frågor: Har du frågor ang. tävlingarna och anmälan kontakta nosework@ubhk.se

PM: PM publiceras på snwktavling.se när lottningen är gjord och platser tilldelats samt 
mejlas till de som fått plats.

Välkomna!

http://www.visitumea.se/
http://www.snwk.se/2018/02/28/viktigt-att-veta-innan-anmalan-till-tavling/
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