
 
 

Välkommen till Nynäshamns BKs Vårsniffen TEM NW 1 Utomhus 
den 18 maj 2022 

Tävlingsplats: Jursta Foderbod, Jursta 31, 14891 ÖSMO 

Starttider: Samling för banvandring kl 16. Innan samling så ska du ha visat upp reg-
bevis/tävlingslicens, vaccinationsintyg samt medlemskort/kvitto på den klubb som du 
anmält dig med (OBS! om du har fått förtur som medlem i NBK ska du visa upp det 
medlemskapsbeviset).  Tävlingssekreteraren är på plats från kl 15.30.  

Domare: Nina Gustafsson 

Tävlingsledare: Maria Gabrielsson 

Tävlingssekreterare: Agneta Cottin  

Tidtagare:  Elin Näslund 

När du kommer till tävlingsplatsen: Respektera parkeringsanvisningar när du kommer till 
tävlingsplatsen.  

Prisutdelning: Prisutdelning hålls efter avslutad tävling. Notera att klubben inte kommer att 
skicka protokoll eller ev. diplom eller rosetter till deltagarna. Protokoll får fotograferas efter 
prisutdelningen och ev diplom/rosetter hämtas i samband med prisutdelningen. 

Servering mm: Ta med vatten till din hund och något till dig själv, då ingen servering finns 
under tävlingskvällen. Toalett finns, dock pga placeringen får den bara användas före och 
efter tävlingen.  

Löptikar: Eventuella löptikar startar 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.  

I övrigt vill vi påminna om att du är skyldig att känna till tävlingsreglerna för nosework. Läs 
gärna på www.snwk.se. Rökförbud gäller på tävlingsplatsen och hundens koppel får vara 
högst 2 meter. 

Eventuella frågor ställs till nosework@nynasbk.com. Telefon till tävlingsledaren för frågor 
under tävlingsdagen: 070-538 41 69 
 
  

http://www.snwk.se/


Vägbeskrivning till Jursta 31 
 
Från Stockholm, väg 73 
Vid korsning Trafikplats Segersäng, kör i högerfilen och följ skyltarna mot Grödby/Segersäng, 
kör 350m 
Sväng vänster, kör 1,6km. 
Sväng höger, kör 1,5km.  
Destinationen ligger på vänster sida.   
 
Från Södertälje/Ösmo, väg 225 
Vid Ösmo trafikplats, sväng vänster ut på infarten till Stockholm, kör in på väg 73. 
Vid korsning Trafikplats Överfors, kör i högerfilen och följ skyltar mot Landfjärden/Jursta, kör 
350m. 
Sväng höger, kör 1,9km 
Destinationen ligger på höger sida.  
 
Från Nynäshamn, väg 73 
Vid korsning Trafikplats Överfors, kör i högerfilen och följ skyltar mot Landfjärden/Jursta, kör 
350. 
Sväng höger, kör 1,9km 
Destinationen ligger på höger sida.   
 

 

Välkommen till en spännande och rolig tävlingskväll!  


