
                     Lidköpings Brukshundklubb bjuder in till 

              BLÅBÄRSHOPPET x3 

           Inofficiell agilitytävling söndagen den 11:e oktober 2020 

 
PLATS: Lidköpings Brukshundklubb, Hovby Jyckebo 

För vägbeskrivning se vår hemsida www.lidkopingbk.se 

KLASSER: 

3 x Blåbärsklass. Vi kommer att köra tävlingen i block: 

Block 1: XS, S, M Block 2: L, XL 

Blåbärsklasserna kommer att bestå av endast hopphinder och tunnlar. 

Låga hopphöjder: XS – 5cm, S – 15cm, M – 25cm, L 35cm, XL 45cm. 

 

KOSTNAD: 65kr per lopp  

DOMARE: Angelica Prytz 

TÄVLINGSLEDARE: Amanda Apelqvist 

PM: Finns på agilitydata.se ca en vecka innan tävlingen. 

ANMÄLAN: Sker via agilitydata.se 

Pris delas ut till placering 1-3. Rosett till alla vinnare!   

VEM FÅR TÄVLA? För att tävla i blåbärsklassen måste hunden vara minst 15 månader gammal. 

Hunden får INTE ha tagit någon uppflyttningspinne i officiell klass.  

VILL DU DELTA UTOM TÄVLAN? Har hunden tagit pinne får du gärna vara med utom tävlan. 

Anmälan sker då INTE via agilitydata utan maila då istället storleksklass, förarens och hundens 

namn till amanda@lidkopingbk.se så lägger vi till er manuellt.  

KONTAKTPERSON: Amanda Apelqvist, amanda@lidkopingbk.se, 0768762440 

 

EXTRA INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONA:  

Vi följer Folkhälsomyndighetens, SKK:s och SAgiK:s riktlinjer. Hjälp till att minska 

smittspridningen genom att hålla avstånd till varandra, ha god handhygien och stanna hemma om 

du är sjuk! Vi ber dig i största möjliga mån att inte ta med dig anhöriga eller publik om det inte 

är någon speciell anledning.  

 
VARMT VÄLKOMNA! 

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” 

mailto:amanda@lidkopingbk.se

