
 
 

INBJUDAN 
 

Välkommen till Lidköpings Brukshundklubb och 

DUBBELCHANSEN STARTKLASS-KLASS 3  

lördag 7 november! 

 

 Vi är glada att kunna genomföra denna lydnadstävling i Coronatider och 

ber dig att vara extra försiktig , ta eget ansvar om du tillhör en riskgrupp 

och hålla avstånd   
 

 Vi välkomnar tävlande från Västra Götalandsregionen.  

 Max 50st/tävling. Vid fler kommer lottning att tillämpas. 

 Handsprit kommer finnas på plats både inomhus och 
utomhus. 

 Vår stora lydnadsplan delas på mitten så två klasser 
tävlar samtidigt. Vid många anmälningar kan ev startklass 
genomföras i vår inomhusträningslada med konstgräs. 
Där kommer endast tävlande och funktionärer att 
tillåtas. 

 På uppvärmningsplanen kommer det bl a finnas ruta, 
hopphinder och koner att träna på.  

 Momentordning kommer ändras i klass 2 och 3. 

 Vid många tävlande kommer två ringar att tillämpas i 
klass 3. 

 Alla klasser utom klass 3 är förlottade. Listor kommer 
finnas uppsatta vid altanen.  

 Banvandringar i alla klasser om så önskas. 

 Vi bryter för kort lunch för domarna mellan tävlingarna. 

 Prisutdelning sker kort efter varje avslutad klass.  

 Frågor/återbud innan tävlingen maila Marie Eriksson 
tavling@lidkopingbk.se  

 Alla som tävlar får en liten gottepåse vid anmälan. 

 

 

Ta med din 

fyrbenta  

kompis &  

kom & tävla 

”Dubbelchansen” 

i Lidköping  

lördag 7/11! 
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INBJUDAN 
 

 
 

 Lämna fikakorgen hemma! I vår cafeteria finns det enklare lunch (även 
vegetariskt alternativ), hembakat, kaffe, choklad dricka. Du kommer bli 
serverad av kökspersonal för att minska smittspridning. Vi har Swish! 

 Det kommer finnas diplomrosett/championrosett att köpa för 50kr. Alla 
med uppflytt får rosett. 

 Vi kan ej ta emot löptikar pga platsbrist. 

 Husvagns- och husbilsplatser finns några på 
klubbområdet med el. Maila i förväg 
tavling@lidkopingbk.se 

 För att vi inte skall bli mer än 50st på varje 
tävling så uppmanar vi alla tävlande att inte 
ta med publik. 

 Vi bjuder på värmande glögg hela dagen!   
 
 

Domare: Lillemor Edström, Kjell Edström, Leif Olsén. Vid många anmälda 
tillkommer ytterligare en domare. 

Tävlingsledare: Marie Eriksson och Hanna Karlsson. Vid många anmälda 
tillkommer ytterligare en TL. 

 

 

Varmt välkommen med din anmälan!  
/Tävlingsgruppen Lidköpings Brukshundklubb 

 

 

www.lidkopingbk.se 
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