
PM Officiell TSM NW1 30/3 

Hålltider för samling 

Grupp A 

Kl. 09:50 Närvaroanmälan, samling och information 

Kl:10:00 Tävling startar 

Grupp B 

Kl. 11:00 Närvaroanmälan, samling och information 

Kl. 11:10 Tävling startar 

Grupp C 

Kl. 12:10 Närvaroanmälan, samling och information 

Kl. 12:20 Tävling startar 

Grupp D  

Kl. 14:00 Närvaroanmälan, samling och information 

Kl. 14:10 Tävling startar  

Löptikar samlas med sista startgruppen. Ta inte ut löptiken ur bilen innan ni fått godkänt av arrangör. Meddela arrangör snarast om er 
tik börjat löpa. 

Tävlingsledare och sekreterare 

Ulrika Skarin tel. 0707-771368 

Domare 

Michaela Andreasson 

Prisutdelning 

Pris/ Diplomutdelning sker på plats efter tävlingen är avslutad ca 15:30. Vi kommer inte att skicka några priser med post utan priser 
lämnas endast ut på tävlingsdagen under prisutdelning. Vill man ha sitt protokoll får man under samlingen uppge sitt telefonnr så får 
man det skickat till sig via sms efter att tävlingen är avslutad. 

Priser delas ut till totalenvinnarna 1:a, 2:a och 3:a. Rosetter till placering 1:a, 2:a och 3:a i delmoment samt totalen. Vi kommer även 
med inspiration och tillåtelse från Hubbe´s att anamma deras idé om ett pris till domarens val. 

Diplom/ rosett kan man få hemskickat om man så vill, medtag då frankerat kuvert med 2 frimärken samt namn och startnr 
samt adress. Det kommer att finnas en låda på plats att lämna dessa kuvert. 

Tävlingsplats 

Kareby Hembygdsgård 

Prästvägen 140, 442 93 Kareby 

När ni kommer på Karebyvägen sväng höger in på prästvägen vid Tempoaffär, därefter följer ni vägen förbi Kareby skola och direkt 
efter radhusområdet är slut svänger höger ni ner på en liten väg som ser ut som en cykelbana (snitslar/skylt kommer att sättas upp 
här).  

Vägbeskrivning länk: https://goo.gl/maps/Qyuhs3kQCNBurxC19 

Vid parkeringsplats finns anvisningar var ni får stå och inte. Tänk på att parkera nära varandra så att alla får plats då det är begränsat 
med utrymme. När ni tävlat klart och ni rastat er hund ber vi er att lämna plats på parkeringen för nästkommande tävlingsgrupp.  

Det kan förekomma att störning från allmänheten då det går en gångbana/cykelbana förbi hembygdsgården. Givietvis kommer vi 
funktionärer göra vårt bästa för att det ska bli en så bra dag som möjligt för alla och informera allmänheten. 

https://goo.gl/maps/Qyuhs3kQCNBurxC19


Banvandring/övrig information 

Sker digitalt via gruppen Officiella tävlingar Tassalätt. Länk till grupp bifogas i mail samt på hemsida. Viktig information, väntplatser, 
uppvärmning och banvandring kommer att delges där.  

Till de som inte har facebook: meddela vid samling så får ni hjälp att se banvandring digitalt av funktionär. 

Gå med i gruppen för att ta del av informationen. Det kommer inte att ske någon banvandring på plats. 

Informationsvideo/foton läggs upp i gruppen ca 30 min före första samlingen. 

Toalett 

Utedass finns att tillgå men endast under pauserna innan och efter samtliga starter i respektive grupp. Det finns ingen möjlighet att gå 
på utedasset under tiden ekipagen söker. 

Publik 

Ingen utomstående publik. Närstående publik tillåts på särskild plats om det är okej för ekipaget och domaren. 

Uppvärmningsområde 

Kommer att finnas i anslutning till väntplats. Det är endast det ekipaget som står på tur som får vistas på väntplatsen och köra 

uppvärmningen. 

Rastning 

Via informationsfilm i facebookgruppen kommer ni att få tydliga instruktioner var rastning får ske samt var ni slänger bajspåsar, givetvis 
plockar vi upp efter 4-benta kompisar. 

Försäljning & sponsorer 

Det kommer att finnas försäljning av hundgodis på plats från Älvens Hundhälsa. Stort tack till våra sponsorer Kiessling Teknik AB och 
Älvens Hundhälsa som sponsrar med priser. 

Övrig info 

Det är den tävlandes skyldighet att känna till reglerna. Ni hittar regelverket på SNWK:s hemsida https://www.snwk.se/filarkiv/ 

Sele eller fast halsband. Max 2-meters koppel när ni rör er på tävlingsområdet och absolut inga lösa hundar. Tänk även på att 
respektera varandra och håll avstånd. 

Inga hydrolat får medtagas på tävlingsområdet. 

Intyg  

Medlemsbevis, vaccinationsintyg och registreringsbevis/ Tävlingslicens skickas in via mail till tavling@tassalatt.nu senast 29/3. 

Kontakt 

Hänvisas först och främst till mail ulrika@tassalatt.nu 

Akuta frågor under tävlingsdagen Ulrika 0707-771368. 

Under tävlingsdagen kommer vi ha svårt att svara när tävlingen startat. 

 

Vi önskar er alla stort lycka till och hjärtligt välkomna! 

Ulrika  

 

 

https://www.snwk.se/filarkiv/

