Falkenbergs Brukshundklubb
bjuder in till officiell TSM NW2
lördagen den 30 mars 2019

Plats:
Falkenbergs Brukshundklubb.
Domare:
Linda Johansson och Maria Edelton

Servering:
Serveringen har öppet. Vi tar både swish och
kontanter.

Tävlingsledare:
Camilla Sjöberg

Tillgänglighet:
Tillgängligt för rullstolsburna men vi vill att ni
meddelar oss i samband med anmälan ang.
rullstol, rollator och andra hjälpmedel.

Löptikar:
Löptikar får deltaga men startar då sist och måste
ha tikskydd!

PM skickas senast 10 dagar innan tävlingsdagen.
Anmälan/betalning:
Anmälan sker via SNWKs tävlingssystem, mellan den 19/1 och den 9/3.
Vid många anmälningar kommer lottning av platserna att ske. Max. antal starter är 40.
Startavgiften är 400 kr och betalas in på swishnummer 123 576 02 28 i samband med anmälan eller
senast den 9/3. Kan du inte betala via swish går det bra att betala via bankgiro 5603–3327. (För
utlandsbetalning BIC: SWEDSESS IBAN: SE7580000000074741700739.) Även bankgiroinbetalning ska ske
senast de 9/3 och du måste meddela oss att du använder detta alternativ. Märk betalningen med NW
samt hundens namn. Observera att obetalda anmälningar kommer att strykas innan eventuell lottning
görs.
Återbetalning av avgift om inte plats kan tilldelas enl. följande.
Meddelande om reservplats kommer att skickas ut via e-post i samband med att tilldelning av platser
görs. Den som avsäger sig sin reservplats får avgiften återbetald inom en vecka. Har du inte tilldelats
plats på tävlingen senast den 28 mars görs en återbetalning senast en vecka efter tävlingen. Vill du stå
kvar som reserv efter detta datum måste du meddela detta.
Återbud av tilldelad plats.
Om det finns reserver kommer den som lämnar återbud få sin avgift återbetald inom en vecka. Om inga
reserver finns görs återbetalning enligt gällande regler.
Frågor? Kontakta Camilla Sjöberg, epost: nosework@falkenbergsbk.se

!

Falkenbergs Brukshundklubb följer SBKs policy för alkohol och
droger. Under tävlingen får rökning enbart ske på anvisade
platser

Välkommen!

