
 

 

https://www.varnamobrukshundklubb.com/nordiska-masterskapen-i-bruks-ipg/ 

https://www.varnamobrukshundklubb.com/nordiska-masterskapen-prel-program/ 

Svenska truppen (tävlande, lagledare och domare/figuranter) ska boka boende och 
festligheter via formulär. Övriga länder ska anmäla sig via formuläret, men bokar boende 
och fest direkt till hotellet. Se länk till formuläret nedan. Sista dag för anmälan av laget är 
den 26 augusti 2019. 

Där det är fri parkering och 15 minuters bilåkande till Värnamo BK.  

De olika landslagen från andra länder bokar sitt eget boende direkt med hotellet 
senast 15 juni 2019, med definitiv namnlista till hotellet senast 1 september. 

Boka rummen via mail eller telefon och skriv koden: Brukshundsklubben2019 . 
Rummen går ej att boka via Scandics hemsida för att få dessa förmåner och priser. 
 
Pris per enkelrum 1490 kr samt dubbelrum 1590 kr. 

Anhörigas kostnad kommer att faktureras den svenska truppen i efterhand. 

Läs mer om boendet på arrangörens hemsida: 

https://www.varnamobrukshundklubb.com/nordiska-masterskapen-i-bruks-boende/ 

 
Buffé

Fredagen den 13 september dukas en buffé upp kl. 19:00 på Scandic hotell i Värnamo till ett pris av 
125 kr. per kuvert. 

Bankett 
 
Lördagen den 14 september blir det Bankett kl. 19:00 på Scandic hotell i Värnamo 
Det kommer att bli en trerättersmiddag till ett pris av 435 kr. per kuvert. 
Paket med drycker innehållande 3 glas vin/öl, kan köpas i baren för 200 kr. 
 
Anmälan till buffé och bankett görs av varje annat land till hotellet senast 1 september (men gärna i 
samband med bokning av rum) uppge: Brukshundklubben 19. Glöm inte att anmäla om specialkost 
E-mail: varnamo@scandichotels.com eller Telefon:+46370656600 

Läs mer om festligheterna på arrangörens hemsida/ Read about the dinners at the organizers webbsite: 

https://www.varnamobrukshundklubb.com/nordiska-masterskapen-i-bruks-festligheter/ 
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Anmälan till NoM 2019 ska göras av lagledaren eller deltagarna själva via formulär på SBK:s 
hemsida. Även alla domare och figuranter ska anmäla sig via samma formulär. Sista dag för 
anmälan av laget är den 26 augusti 2019. 

OBS! Att endast den svenska truppen (tävlande, lagledare och domare/figuranter) ska boka 
boendet och festligheter via formuläret, övriga länder ska boka direkt till hotellet. 

 

  

https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/masterskap/nom-bruksprov-
ipo/anmalan_nom_2019/ 

Tävlande bör beakta det i Sverige gällande ”Nationellt dopingreglemente för hund” avseende 
hund som varit utsatt för operativt ingrepp, hund som ordinerats ej tidsbestämd (livstid) medicinsk 
behandling respektive karenstid för hund som ordinerats tidsbestämd medicinsk behandling, 
innan deltagande vid utställning, prov eller tävling får ske. 

Vid frågor om doping kontakta Svenska Kennelklubbens Dopingkommitté via e-post: 
dopk@skk.se  

Förfrågningar angående arrangemanget kontakta: 

Anders Falk tel. +46738296318 eller på e-mail 

 
Förfrågningar om anmälan till NoM kontakta: 

Camilla Hjort på e-post:
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