
Lidköpings brukshundklubb välkomnar till  

BLÅBÄRSHOPPET x 3 

Inofficiell agilitytävling den 22/9 2019! 
 

Plats: Lidköpings BK, utomhus på gräsplan.  

Domare: Amanda Apelqvist 

Klubben har en rastslinga (ca 500 m) bakom klubbstugan och alla som går där och på övrig mark 

plockar givetvis upp efter sina hundar och kastar bajspåsarna i uppsatta soptunnor. 

Startlistor finns uppsatt på altanen vid klubbstugan. 

Första banvandring: 09:00 

XS, S & M banvandrar tillsammans och direkt efter banvandrar  

L & XL. Vi kör sedan samma upplägg hela dagen efter varje ombyggnad. 

Blåbär A   Blåbär B  Blåbär C 

XS: 2    XS: 2  XS: 1 

S: 4   S: 4  S: 4 

M: 10 (+2)     M: 10 (+2)  M: 10 (+2)  

L: 2 (+3)   L: 2 (+3)  L: 2 (+3) 

XL: 13 (+2)   XL: 13 (+2)  XL: 13 (+2) 

Hopphöjder: XS: 5cm, S: 15cm, M: 25cm, L: 35cm, XL: 45cm. 

Prisutdelning sker vid klubbstugan när sista klassen för dagen är avslutad.  

Pris & rosett delas ut till placering 1-3 i varje klass. 

Tält finns det möjlighet att sätta upp på angiven plats.  

Försäljning: Det kommer finnas kaffe, drickor, mackor, korv med bröd, hembakat fika och annat 

gott till försäljning i klubbstugan. Swish eller kontant betalning. 

Toaletter finns i klubbstugan.  

Vi har ont om parkeringsplatser. Samåk gärna! 

Vid frågor kontakta agilityansvarig Sofie Johansson, agility@lidkopingbk.se 

Vi önskar alla tävlande stort lycka till!  

1.11 Förarens skyldigheter  
”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för agilitytävlingar samt 

de ytterligare anvisningar som meddelas.”… 

3. Ansvar 
”Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för 

hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller skada som förorsakats 

av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av 

uppenbart bristande arrangemang” 

 

 Stort Tack till våra sponsorer!!  Staples i Lidköping & Skara Hästsport 

mailto:agility@lidkopingbk.se


Vägbeskrivning:  

Adress: Hovby Jyckebo, 531 92 LIDKÖPING 

Norrifrån: Följ väg 44 mot Trollhättan. Passera genom Skararondellen. Sväng efter ca 1 km till vänster mot 
Lidköpings Brukshundklubb (1.). Följ vägen ca 1,5 km. Sväng sedan mot Brukshundklubb till höger (2.). 
Klubben ligger sedan till vänster efter ca 500 m. 

Söderifrån: Följ väg 44 mot Mariestad. Passera rakt igenom Ljunghedsrondellen. Sväng efter ca 1,5 km till 
höger mot Lidköpings Brukshundklubb (1.). Följ vägen ca 1,5 km. Sväng sedan mot Brukshundklubb till 
höger (2.). Klubben ligger sedan till vänster efter ca 500 m. 

 
 


