
DOFTPROV 
Eukalyptus lagerblad & lavendel

Måndag 28 mars 2016

 youandyourdog-havefun.se Samarrangemang 
med SNWK

För att få tävla i Nosework behöver du göra ett doftprov. Doftprovet visar att hunden vet vilken doft den letar efter samt du kan läsa din hund. 
Man gör doftprov separat för de tre dofterna som ingår i Nosework; Eucalyptus, Lagerblad och Lavendel. Vid provet har man 12 lådor med prov 
i en av dem. Hunden ska söka, hitta och markera vilken låda som innehåller den aktuella doften. Maxtiden är tre minuter. För att ditt prov ska 
vara giltigt i tävlingar som arrangeras av Svenska NoseWork klubben (SNWK) behöver det vara två cert. instruktörer godkända av SNWK eller 

en domare som dömer. 

Doftprov gjorda hos Your & Your Dog- Have fun är i samarrangemang med SNWK, och för att för att få ett intyg på godkänt resultat, krävs att 
du är medlem i SNWK. Ett årligt medlemskap hos SNWK koster enbart 250:- och du kan läsa mer här: http://www.snwk.se/om-nose-work/bli-

medlem-i-klubben/

Klasser: Där finns möjlighet att göra prov i alla tre dofterna. Ange i din anmälan, vilken/vilka dofter din anmälan gäller. Dag och tid:  Måndag 
28 mars. Start kl 14.00  Slut: när vi är klara! Kostnad: 300 kr / doft. Plats: Djurriket. Hävertgatan 33, 254 42 Helsingborg, platsen kan komma att 

ändras (till annan plats i Helsingborg), men i så fall meddelas du via mejl senast en vecka före. 

Betalning sker via bankgiro, när du anmäler dig skickar vi en faktura och betalning ska vara oss i hända innan förfallodatum. Finns plats kvar går 
det att anmäla i sista minut också, betalning sker så kontant på plats. Reaktiva hundar där reagerar på andra hundar med utfall, har möjlighet att 
göra doftprov ändå. Hunden gör provet bland de sista.Tikar som löper kan vara med, men de gör provet sist. Tikskydd ska användas under hela 
vistelsen och under provets gång (du har själv med). Förbered dig med att läsa igenom “Inför kursen” (skickas via mejl). Avbokningsregler: Din 
anmälan är bindande. Anmäl dig genom att mejla karina@youandyourdog-havefun.se och märk mejlet doftprov, skicka med följande uppgifter: 

Hund: NAMN (hundens vardagsnamn), RAS, KÖN, FÖDELSEDATUM, REG. NUMMER alt.TÄVLINGSLICENS NUMMER, CHIP NUMMER, 
GILTIGT VACCINATIONSINTYG.

Ägare (eller den som ska gå med hunden): NAMN, PERSONNUMMER, FULLSTÄNDIG ADRESS, MOBILNUMMER, KVITTO PÅ INBETALD 
MEDLEMSAVGIFT HOS SNWK.

OBS. FÖR ATT DIN ANMÄLAN SKA HANTERAS SÅ SMIDIGT SOM MÖJLIGT VAR NOGA MED ANGE ALLA DE UPPGIFTER SOM EFT-
ERFRÅGAS. DET ER VIKTIGT DU ANGER ALLA UPPGIFTER KORREKT, ANNARS KOMMER DET ATT STÅ FEL UPPGIFTER PÅ DITT 

INTYG.. GLÖM INTE att ange vilken/vilka klasser du vill göra provet på samt om din hund löper eller är reaktiv på andra hundar!

Anmälan senast 20 mars. Först till kvarn!  När du skickat in din anmälan, får du en bekräftelse via mejl. Provet bedöms av: Karina M. Nielsen & 
Marie Ridderhall, cert. instruktörer SNWK.

Varmt välkomna Karina M. Nielsen & Marie Ridderhall
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