
Fagersta Brukshundklubb välkomnar er till  
TEM BEHÅLLARSÖK 

Tävling i enskilt moment på Fagersta Brukshundklubb 
LÖRDAGEN DEN 18 januari 2020 

Plats: Fagersta Brukshundklubb 
Adress: Tägtarna 4, 73791 Fagersta 
Domare: Ann-Sofie Svenman & Marie Fogelqvist 
Tävlingsledare:  Anna Hjulström 070-2974843 
Tävlingssekreterare: Britt-Marie Mattin-Lassei 
Betalning: 450kr till Swishnr: 123 377 20 76  
(märk: TEM, är det från ett annat nummer än ditt egna, skriv dit ditt namn också) 
 
Registrering Förmiddag (A): Klockan 07.15-07.45 (kom i god tid) 
Förmiddagen Banvandring (A): kl 07.50 
Tävlingen startar(A): 15min efter banvandringen (tänk på att ha rastade hundar innan 
banvandringen, ni med tidiga startnummer) 
Registrering eftermiddags ekipage (B): kl. 11.30-12.00 
Eftermiddagen banvandring(B): cirka 12.10 (bero på hur förmiddagens starter har gått)  
Eftermiddagen startar(B): 1:a start är ca 15min efter banvandringen. 
Upplägg: Man kör alla fyra sök i rad 
 
Löptikar:  Startar sist, Samt att dessa ska bära tikskydd inom tävlingsområdet, samt kommer att få 
anvisad plats att rasta hunden på. (ta inte ur hunden innan ni fått information) 
Ta med: Hundens registreringsbevis/tävlingslicens, Godkänt doftprov, vaccinationsintyg, samt 
medlemsbevis för den klubben du anmält dig med. 
Sekretariatet: Finns inne i klubbstugan 
Förtäring:  Det kommer att finnas servering under dagen, lättare mat och fika. 
 
STARTLISTAN KOMMER ATT FINNAS UTE PÅ FAGERSTA BKs HEMSIDA, EN VECKA INNAN 

TÄVLINGEN, SMÅ ÄNDRINGAR FRAM TILL START KAN SKE! 
www.fagerstabk.com 

http://www.fagerstabk.com/


OBS! Tänk på att hålla avstånd och visa varandra hänsyn, behandla alla andra så som 
du själv vill bli bemött! 

 
Föraren är skyldig att känna till, samt följa det regler och anvisningar som utfärdats för 
prov och tävling samt det ytterligare anvisningar som meddelas vid tävlingstillfället. 
Vid återbud: mejla nosework.fbk@gmail.com med info om förare och hund för att 
underlätta återbudet.  
Rökförbud: Rökförbud gäller på hela tävlingsområdet, se karta på hemsidan eller så finns 
det uppsatt på klubbens område. 
Startordning: 
Alla kör sina sök i rad, man kör två sök för en domare och sedan går vidare och kör två 
sök för den andra domaren. 
Prisutdelning: Sker efter att den sista har kört klart och allting är uträknat. Vill ni ha 
diplom eller ert protokoll skickat – ger ni sekretariatet ett frankerat A4 kuvert.  
(Priser skickas inte, priser som inte hämtas ut på tävlingsdagen tillfaller klubben) 
 
Vägbeskrivning:  
Från Västerås (rv 66): Följ 66 mot fagersta, precis innan fagersta så kommer det en skylt som 
det står ”Aspatorp” och ”Brukshundklubb”  - sväng in och följ den i ca 2km. Sen kommer det en 
skylt på höger sida, sväng in framför den till höger och följ vägen så kommer ni till 
brukshundklubben. 
Från Norberg/Avesta (rv68/69): Kör rakt igenom fagersta, rondellen efter bron, ta vänster och följ 
skyltar mot västerås, precis utanför fagersta så kommer det en skylt ”Aspatorp” och 
”Brukshundklubb” – sväng in höger. Följ vägen i ca 2km, sen kommer det att komma en skylt på 
höger sida ”Brukshundklubb” – sväng in höger precis innan den och följ vägen så kommer du till 
Brukshundklubben. 
Från Örebro: Följ rv 68/69 fram till första rondellen och sväng mot rv 66 Västerås, precis utanför 
fagersta så kommer det en skylt ”Aspatorp” och ”Brukshundklubb” – sväng in höger. Följ vägen i 
ca 2km, sen kommer det att komma en skylt på höger sida ”Brukshundklubb” – sväng in höger 
precis innan den och följ vägen så kommer du till Brukshundklubben. 
Ludvika och Köping: sväng ut på rv 68 mot fagersta och se ovan (Örebro) 
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