
                                                                                 

  
 

Välkommen på officiell NW2 TEM Behållare lördagen den  
15 april 2023 i Kolbäck.  

 
 
Tävlingen arrangeras av Svenska Nose Work klubben med Lost Dogs som anordnare. 
 

Preliminära tider 
Grupp A information och banvandring klockan 09:00 
Grupp B information och banvandring klockan 13:00 
Grupp C (löptikar) startar när grupp B är klara (ingen egen samling) 
Sekretariatet öppnar för anmälan 30 minuter före respektive samling. 
 
Önskemål om man vill starta på förmiddagen eller eftermiddagen skickas till tavling@lostdogs.se. 
Först till kvarn gäller på grupptilldelningen. 
 
Domare: Lena Östman 
Tävlingsledare & Tävlingssekreterare: Anki Johansson 
Tidtagare: Jennie Thorsell 
 
Upplägget är så att alla fyra söken kommer att genomföras efter varandra. 

Betalning 
Betalningen, 550 kronor per start, betalas in senast 4/4. Vid utebliven betalning går din plats till en 
reserv. Skriv ditt namn + NW2.  

 Bankgiro 5651-4474 
 Swish 123 126 39 95 (Lost Dogs)  

Hundens och förarens papper 
 Hundens registrerings/TAVLIC-bevis 
 Hundens vaccinationsbevis 
 Förarens 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. 
 Godkänt doftprov Eukalyptus & Lagerblad 

Ta med dig alla papper och visa upp när du anmäler dig på tävlingsdagen. 



Prisutdelning & protokoll 
Priser kommer att delas ut till placering 1-3 i totalen samt respektive moment efter avslutad tävling. 
Diplom delas ut i samband med prisutdelningen. Du får en kopia av dina protokoll efter 
prisutdelningen. 

Om du inte är kvar på prisutdelningen gäller följande: 

 Vill du ha dina protokoll eller eventuellt diplom skickat efter tävlingen tar du med ett 
adresserat, frankerat kuvert och lämnar i sekretariatet eller till tävlingsledaren.  

 Glömmer du att ta med kuvert och vill ha protokoll och/eller diplom skickat går det att ordna. 
Kostnad för att få protokoll och/eller diplom skickade: 25 kr. 

 Priser skickas hem till dig efter tävlingen om du vill. Kostnad för att få rosett/er skickade: 40 
kr. 

Vill du ha protokoll/diplom/rosetter skickade efter tävlingen hör av dig på tavling@lostdogs.se. 
Kostnaden för frakt betalas via Swish 123 126 39 95. 

Startlista 
Preliminär startlista skickas ut via e-post veckan innan tävlingen. Startlistan kan justeras pga avhopp 
och löptikar ända fram till tävlingsdagen men du kommer inte behöva byta grupp om du inte har 
löptik. 

Avbokningar 
Anmälan till tävling är bindande. Vill du ändå avboka din plats gör det så snart som möjligt genom att 
skicka e-post till tavling@lostdogs.se. Om du vill avboka och vara helt säker på att få tillbaka din 
anmälningsavgift gör du det senast 14 dagar innan. Vid senare avbokning återbetalas 
anmälningsavgiften om det finns reserver, fram till tre dagar innan tävling. Vid senare avbokning sker 
återbetalning enligt SNWKs regelverk, dvs intyg krävs för återbetalning av anmälningsavgiften. Vid 
alla återbetalningar görs ett avdrag på 40 kr i administrationsavgift. Se mer på SNWK hemsida: 
https://www.snwk.se/regelanvisningar/ 

Löptik 
Om du vet att du har en tik som ska börja löpa eller löper meddela detta till tavling@lostdogs.se. 
Löptikar startar sist och bär tikskydd på hela området och under söken. Behöver du avboka din plats 
på tävlingen pga löp får du anmälningsavgiften tillbaka om du bokar av din plats senast dagen innan 
tävlingen. 

Praktisk information 
 Tävlande hund ska bära sele eller fast halsband. Hel- eller halvstryp är inte tillåtet. 
 Hunden ska på tävlingsområdet vara kopplad i ett max två meter koppel. Inga lösa hundar är 

tillåtna om inte domaren tillåter det inne i söket. 
 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 hästar (i hage) 
 Rökning endast på anvisad plats 



 Parkering sker på anvisad plats.  
 Rastning sker på anvisad plats och som vanligt plockar du upp efter din hund 

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

Försäljning 
Det kommer finnas försäljning av Lost Dogs Nose Work produkter under dagen. Betalning med Swish.  

Vill man beställa i förväg och ha tillgång till hela sortimentet kan man beställa på 
https://shoplostdogs.se och välj fraktalternativ ”Hämta i butik”. Ange ”Kolbäck 15/4” i rutan för 
Anteckning (i kassan). Förhandsbeställningar senast 13/4. Du får dina förbeställda varor i samband 
med att du anmäler dig innan tävlingen. 

Det kommer även finnas Diplomrosetter till försäljning. 

Tävlingsregler 
Du som tävlande förväntas känna till reglerna. Om du är osäker på tävlingsreglerna finns de att ladda 
ner här: http://www.snwk.se/filarkiv/.  Det går även att ställa frågor på plats innan tävlingen börjar. 

Kontaktuppgifter 
Om du har frågor kontakta arrangör och tävlingsledare Lena Östman, på e-post tavling@lostdogs.se 
eller telefon 0730-240 210. 
 
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 du är 

framme på gården. 


