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Välkommen till Lidköpings 
Brukshundklubb  

och tävla NYBÖRJARKLASS x 2  
lördag 26 september! 

 

Vi är glada att kunna genomföra denna tävling i Coronatider och ber dig att 

vara extra försiktig  och ta eget ansvar om du tillhör en riskgrupp. 

Hosta/nys i armvecket, använd med fördel armbågshälsning och håll avstånd   

Handsprit kommer finnas på plats.  

 

Tidsschema: 
*09.00 Sekretariatet öppnar 
*10.00 Banvandring Nybörjarklass A startnummer 1-21  
*10.00 Banvandring Nybörjarklass B startnummer 22-41 

*Lunch 

*13.15 Banvandring Nybörjarklass A startnummer 22-42 
*13.15 Banvandring Nybörjarklass B startnummer 1-21 
*Prisutdelning för de tre ekipage som placerat sig bäst i klassen. 

Tiderna är cirkatider så viss fördröjning kan förekomma, eller så går det fortare. Var 
gärna på plats i god tid. Vi ber om förståelse för att tävlingen kommer ta längre tid än 
vanligt utifrån att fler banvandringar och avstånd behöver hållas. 

 

Domare: Kristin Wendel och Lena Matsson. 

Startlistor: Finns uppsatta på plats och finns på SBK tävling senast 14 dagar innan.  

Anmälan: Görs i sekretariatet. Endast de startande med stjärna på startlistan behöver 

visa vaccinationsintyg och medlemsbevis. 

Banskisser: Delas ut gratis till alla vid anmälan. 

Löptikar: Anmäl snarast om du har en löptik. Löptikar startar både A+B sist på em. 

Prisutdelning: Vi kommer inte ha en samlad traditionell prisutdelning. Topp tre får sitt 
pris utanför klubbstugan. Resterande ekipage kan hämta sitt protokoll i sekretariatet i ett 
fack så fort de hanterats färdigt av tävlingssekreteren, detta sker alltså löpande under 
dagen.  
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Cafeteria: I klubbstugan kommer det finnas kaffe, choklad, dricka, styckförpackade kakor 
och spaghetti och köttfärssås med sallad, bröd och dricka till lunch för 50kr. 
Förhandsbeställ din lunch till Maria Ivarsson rallylydnad@lidkopingbk.se 
All servering sköts av kökspersonalen. Vi har Swish!  

Toaletter: Finns i klubbstugan. Handsprit finns på varje toalett. 

Parkering: En parkeringsvakt visar dig.  

Rosetter: I sekretariatet finns kvalificerade (40kr) och RLD N (80kr) till salu. Betala med 
Swish eller kontant. 

Vägbeskrivning: Jyckebo Hovby, 531 91 Vinninga. Se hemsidan för ytterligare uppgifter. 

Publik: Tävlingarna kommer att genomföras helt utan någon publik, dvs endast en 
förare/hund för att kunna säkerställa att vi inte överskrider max antal personer på 
tävlingsplatsen. 

Frågor/återbud/löptik/husvagnsplats/förhandsbeställning lunch: Maria Ivarsson 
rallylydnad@lidkopingbk.se 0706-682 888 (gul väst). 

Tävlingsvärdar: Leta efter någon av oss funktionärer med gul väst. Vi finns för dig! 

 

 Vid minsta sjukdomssymtom, kontakta oss och stanna hemma  
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Varmt välkommen till Lidköpings 

Brukshundklubb! 

www.lidkopingbk.se 

http://www.lidkopingbk.se/

