
 

Hjärtligt välkommen på Doftprov Tisdag 11 augusti  

Arrangör: Svenska Nose Work klubben  
Anordnare: Linnébygdens Hundägarförening  

OBS! Ändrad plats! Provet hålls inomhus i tältet på Älmhult BK. Adress och GPS koordinater finns 
nedan.  
Startlistan, finns bifogat i mailet 

Samling & kort info: 
Kl. 18.00, Gr.A NW2 (1-4) & B NW1 (1-8) 
Ca Kl. 19.15 NW1 (9-16) 
Tänk på att anmälan är innan samling. 

Hunden måste vara 10 månader och 1 dag, och vara registrerad hos SKK eller inneha tävlingslicens. Föraren måste 
vara medlem i SKK-ansluten klubb. 
SKKs allmänna regler för tävling och vaccinering gäller. 

På grund av Covid-19 så sker ingen registrering vid ankomst, utan ni får fota av era intyg. Var noga med 
att ta kort där alla uppgifter finns med: reg.nr hundens namn etc.  
Mailas snarast till: yvonne.jonsson56@gmail.com 

• Vaccinationsintyg & 
• Medlemsskapsbevis till SKK klubb  
•  Stamtavla/reg.bevis/tävlingslicens 
OBS! Dessa uppgifter måste skickas INNAN för att du skall kunna starta på provet. 
Löptikar är välkomna men kommer starta sist och måste ha tikskydd. Meddela så snart du vet, om din tik löper på 
provdagen. 

Anmälan: Utanför tältet finns en container, listan sitter på den för avbockning.  
Bifogar preliminär startlista 
Doftprovsdomare är Inger Borg, Certifierad doftprovsdomare i SNWK. 
Bakdömning: Liselotte Hagberg 
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I dessa tider så är det viktigt att vi alla håller avstånd till varandra och som vanligt att vi tänker på att hålla 
bra avstånd till varandra i möte med andra hundar. Respektera att alla hundar kan behöva utrymme. 

Smeller/dofthydrolat 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/tävling 
Alla regler för prov och tävling hittar du på www.snwk.se Direktlänk till regelverk för nedladdning  
http://www.snwk.se/filarkiv/ 

Hur går det till? 
Ett doftprov består av tolv behållare, där en av dem innehåller en måldoft NW1 eukalyptus i NW2 lagerblad tillkommer 
störningsdofter 2 st i minst 6 av behållarna. Behållarna kan vara placerade i en eller två rader. 
För ett godkänt doftprov ska ekipaget identifiera rätt behållare inom tre minuter. 
Föraren sträcker upp handen och 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 möjlighet att påvisa  
hunden och kan belöna sin hund vid rätt kartong. 
Ekipage erhåller dock resultatet icke-godkänt och måste vänta tills nästa dag med att göra om doftprovet. 
Belöning kan 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. 

Frågor kontakta gärna:  
Telefon Inger 073-402 99 90, skicka gärna sms, mail: info@t4t.se 

Enklare fika kommer att finnas att köpa på plats. Endast Swishbetalning 

Adressen är: Kongstorp 1980, Älmhult 
https://maps.google.se/maps?oe=UTF-8&hl=sv- 
se&client=safari&um=1&ie=UTF-8&fb=1&gl=se&entry=s&sa=X&ftid=0x465134e26ee9f575: 
0x4081e7cbde8f3b62&gmm=CgIgAQ%3D%3D 

Välkommen och lycka till Inger Borg 
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