
 

 

Bruksläger 29-31 oktober 

Lidköpings Brukshundklubb 

För fjärde året i rad! Tävlar du bruks eller är i startgroparna att starta 

appellen? Då är du välkommen på ett helgläger med spår och 

brukslydnad.  

Instruktörer är Karin Haglund, Göteborg och Peter Franzén, Lidköping. 

Karin har mångårig och bred kunskap, hon har hållt kurser sedan 1997. Hon har tävlat med 

howavart och nu golden retriever där hon deltagit på SM i spår bl a. Peter jobbar till vardags på 

F7 Såtenäs (sedan 1987) som tjänstehundsdressör/instruktör i hundtjänst med stor del 

spårdressyr.  Han har haft labrador och australian cattledog och nu en bracco Italiano samt två 

schäfrar. Båda gillar att hitta lösningar för varje individ och ser framemot en rolig helg 

tillsammans. Karin kommer hålla i brukslydnaden på klubben (främst utomhus men vår 

inomhusträningslada är också bokad) och Peter i spårdelen (Mariedal, Lundsbrunn). 

Vi kommer att dela upp i två grupper om 5st så alla tränar spår och lydnad för båda 

instruktörerna under heldagar. Tid lördag & söndag 9-ca17. Vi träffas redan  

kl 18.30 på fredag kväll 29/10 över lite snacks och pratar om våra förväntningar på helgen. 

10st deltagare. Kostnad 1600kr, åhörare 300kr. Medtag egen lunch. Fika ingår i priset och snacks 

fredag kväll. Övernattningsmöjligheter i stugan eller med egen husvagn. Vi äter pizza tillsammans 

lördag kväll och tjötar hund  

Anmälan (bindande) öppnar lördag 11/9 kl 09.00 via mail till  (anmälningar innan tavling@lidkopingbk.se

dess bortses ifrån). Ange namn, hund, ålder, meriter samt ev allergier. Sista anmälan 26/9. Inkomna 

anmälningar i turordning. Lidköping BKs tävlingsekipage i bruks har förtur. Efter godkännande av 

plats, sista betalning 30/9. Fullständigt PM ca 2 veckor innan. Vid färre än 10st anmälda ställs 

lägret in.  

/Tävlingsgruppen lydnad/bruks Lidköpings Brukshundklubb 

I samarbete med Studiefrämjandet 

Lägret hålls coronasäkert där 

vi tänker på att hålla avstånd 

och vara rädda om varandra! 
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