
 

Välkommen på Nosework-tävling! 

Härmed har vi nöjet att hälsa dig och din hund välkomna till Nosework-tävlingen Vårnosen på 

Nynäshamns Brukshundklubb i NW2! 

Datum: 2019-04-20 

Plats: Jursta (Se vägbeskrivning på nästa blad)  

Servering: Finns i klubbstugan, alltså inte på Jursta 

Tävlingsklasser denna dag: NW1 och NW2 

Domare: Maria Gabrielsson och Thomas Lind 

Tävlingsledare i NW2: Micke Hjort, mobil: 073 620 13 52  

Tid för samling vid NW2: Kl. 08:30, banvandring startar kl. 09:00.  

Prisutdelning för NW2 sker vid klubbstugan och beräknas bli före. kl. 15.00 

Nynäshamns BK klubbstuga, Björsta 40, 148 91 Ösmo (Se vägbeskrivning på nästa blad) 

 

Som tävlande ska du ha med dig och kunna uppvisa: 

Vaccinationsintyg, registreringsbevis eller tävlingslicens för oregistrerad/blandras hund, godkänt 

doftprov och medlemsbevis. 

På tävlingsområdet gäller kopplad hund i max 2 meters koppel. 

Betalning: 

Startavgift på 500:- betalas snarast till PG 618698-5 dock senast den 10 april för att behålla din plats. 

Skriv ditt för- och efternamn samt NW2 20/4 på betalningen.  

OBS! att byte av hund inte är tillåtet, så om du blivit uppflyttad får du självklart startavgiften minus 

adm.avgift tillbaka och din plats går till den reserv som står på tur.  

Meddela via mail om du inte kan/vill starta så får en reserv din plats.  

Löptikar: 

Eventuella löptikar går sist, men meddela till nosework@nynasbk.com så fort din tik har börjat löpa. 

Tiken ska bära tikskydd under hela vistelsen inom tävlingsområdet. 

Vill du inte tävla med din löptik, får du tillbaka startavgiften. 

Hjärtligt Välkommen och Lycka till! 

Med vänlig hälsning 

Nynäshamns Brukshundklubb  

Camilla Hjort, Tävlingssekreterare 

 



 

Vägbeskrivning till Jursta 

Om du kommer från Stockholms hållet, kör riksväg 73 mot Nynäshamn.  

Vid trafikplats Överfors sväng av mot Landfjärden Jursta, följ skyltarna ca 1 km.  

Det sitter skyltar med "NW" på grindarna till infarten och en skylt på taket med texten  

Jursta Foderbod & Husdjurspensionat där ni ska parkera.  

Om du kommer i riktning från Nynäshamn kör riksväg 73 mot Stockholm.  

Vid trafikplats Överfors sväng av mot Landfjärden, Jursta, följ skyltarna ca 1 km.  

Det sitter skyltar med "NW" på grindarna till infarten och en skylt på taket med texten  

Jursta där ni ska parkera. 

 

Vägbeskrivning till klubbstugan 

Kommunalt 

Ta buss 783 eller 858 och gå av i Älgviken.(För tider se SLs hemsida) 

Därifrån går man vägen mot Torö/Herrhamra i drygt 1km sedan finns en skylt med Brukshundklubb 

in på en grusväg. Totalt tar det ca 20 minuter att gå. 

Från Stockholm, Södertälje och Ösmo: 

Sväng av vid Älgviksavfarten mot Nynäshamn N. 

Sväng höger mot Torö/Herrhamra/Nynäshamn över järnvägsbron 200m. 

Sväng höger mot Torö/Herrhamra och följ vägen i 800m. 

Sväng höger före Valsjö ladugård in på lilla vägen över fälten mot skogskullen. 

Sväng höger vid trevägskorsningen i slutet av vägen. 600 m 

 

GPS-koordinater 

WGS84  

58°56’49.8″N 17°54’3.6″E 

WGS84 DDM 

58°56.830’N 17°54.060’E 

WGS84 decimal (lat, lon) 

58.947161, 17.900998 

RT90 (nord, öst) 

6538040, 1620631 

SWEREF99 TM (nord, öst) 

6537789, 666891 

 


