



Hjärtligt välkommen på Doftprov Söndagen den 29 april

Provet hålls inomhus på Thörnqvists måleri i Älmhult. 

Arrangör: Svenska Nose Work klubben

Anordnare: Linnébygdens Hundägarförening


Eftersom det är ett tag kvar till doftprovet, så kan ändringar ske i startlistan. För 
aktuell startlista, se Linnébygdens hemsida.


Start grupp 1 ( startnr 1 - 10) kl 11.00 (samling 10.45) Preliminär start grupp 2 (startnr. 
11 - 21) kl 12.00 (samling 11.45), Tänk på att anmälan och registrering sker innan samling 
för respektive grupp. 


Hunden måste vara 10 månader, och vara registrerad hos SKK eller inneha tävlingslicens. 
Föraren måste vara medlem i SKK-ansluten klubb.

SKKs allmänna regler för tävling och vaccinering gäller.


Medtag på tävlingsdagen: 

• Vaccinationsintyg & 

• medlemsskapsbevis till SKK klubb

• stamtavla/tävlingslicens


Löptikar är välkomna men kommer starta sist och måste ha tikskydd. Meddela så snart 
du vet, om din tik löper på tävlingsdagen.


Anmälan/registrering: När du kommer till lokalen går du utan hund in och visar upp 
giltiga handlingar för anmälan och registrering.


Bifogar preliminär startlista med respektive samlingstid. Vi beräknar ca 6 min per hund. 
Doftprovsdomare är Inger Borg Certifierad doftprovsdomare i SNWK, tidtagare Lena 
Almbladh


http://linnebygdenshf.se/nosework%20doftprov.html


Då även reaktiva hundar är välkomna så visa hänsyn och respekt och håll avstånd till 
andra ekipage. Respektera att alla hundar kan behöva utrymme, men en hund som har 
gult band behöver extra utrymme. 

Om din hund har behov av extra utrymme t.ex. i möte med andra hundar, meddela detta 
i samband med registreringen, så tillhandahåller vi dig ett gult band.


Smeller är inte tillåtet på provområdet inkl. parkeringen. Plocka upp efter hunden.

Regler: Tänk på att det är deltagarens ansvar att känna till gällande regler för 
genomförande av doftprov

Alla regler för prov och tävling hittar du på www.snwk.se Direktlänk till regelverk 


Hur går det till?

Ett doftprov består av tolv behållare, där en av dem innehåller en måldoft. 

Behållarna kan vara placerade i en eller två rader. 

För ett godkänt doftprov ska ekipaget identifiera rätt behållare inom tre minuter.


Föraren meddelar “markerat” till domaren när föraren bedömer att hunden hittat rätt 
kartong. Om domaren bekräftar att upptäckten är korrekt, får föraren belöna sin hund, 
och ekipaget har klarat sitt doftprov för denna doft.

Om upptäckten är felaktig, påvisar domaren vilken kartong som innehåller måldoften. 
Föraren får därefter fortsätta söket och belöna sin hund vid rätt kartong.

Ekipaget erhåller dock resultatet icke-godkänt och måste vänta tills nästa dag med att 
göra om doftprovet.


Belöningen ges minst 20 cm bortom själva kartongen. Men tänk på att det är inte 
tillåtet att ”smitta” ner sökområdet.

Kisskydd är tillåtet att användas under provet, då undviker man att smitta ner 
provområdet. Men om hunden ändå kissar innebär det icke-godkänt.


Tänk på att provet utförs i fast halsband eller sele, ej halvstryp även om man kopplar 
om i båda ringarna.


Telefon Inger 073-402 99 90, skicka gärna sms

Enklare fika kommer att finnas att köpa på plats.


Adressen är: Stallgatan 14 E, bredvid Återbruket. Parkering kan göras utanför, eller på 
gatan. 


Välkommen och lycka till Inger Borg/LHF


http://www.snwk.se/prov-tavling/tavlingsregler/


Startlista: OBS! Kontrollera aktuell startlista på hemsidan (se ovan) 


Prel. Startlista Doftprov  29 april på Thörnqvist Måleri Älmhult   

 

Start grupp 1 ( startnr 1 - 10) kl 11.00 (samling 10.45)   

1 Simone Olsson  Pousoda Cherié   Lagerblad

2 Mona Rieger   Sebbe     Lagerblad

3 Simone Olsson  Ebafarmens SACK   Lagerblad

   

Kort paus för iordningsställande av doftprov Eukaluptus   

   

4 Åsa Skog   Bennaz' Czillah El-Ra  Eukalyptus

5 Isa Eddegård  Kebic's Omega   Eukalyptus

6 Ingert Grönvall  Happy Dust Bunny Trude  Eukalyptus

7 Sofia Nilsson  Tingeling    Eukalyptus

8 Agneta Åberg  Lancasmiles Daisy   Eukalyptus

9 Anna Mårtensson  Baggbo I Love My Dog  Eukalyptus

10 Sofia Bergman  Gold Dust My Melody  Eukalyptus

   

Preliminär start grupp 2 (startnr. 11 - 21) kl 12.00 (samling 11.45)   

   

11 Gun-Britt Wennerberg Funnyfail's Brusiga Briska Eukalyptus

12 Gun Werlemark  Allaflox Megan Beloved  Eukalyptus

13 Sofia Nilsson  Missnutt's Victory Freja  Eukalyptus

14 Anna Mårtensson  Baggbo Taj Mahal   Eukalyptus

15 Sofia Bergman  Selma     Eukalyptus

16 Lisa Svensson  Sprinkle    Eukalyptus

17 Anna Blohm   Fania All-Stars Attila  Eukalyptus

18 Magnus Ernstsson  Avjava's Soto Of Isidor  Eukalyptus

19 Jessica Johnsson  Svartpepparn's Gucci  Eukalyptus

20 Anna Jansson  Mucvanj Slavonski Brod  Eukalyptus

21 Johanna Westerberg Stjärnglimtens Zalsa  Eukalyptus



