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 Alla hundar skall vara ID märkta och vaccinerade. Samma regler som vid SBK:s tävlingar gäller. 

 Som medlem är det fritt fram att använda planerna till sitt eget tränande. Visa dock hänsyn för 
andra ekipage, tävling/prov- och kursverksamheterna.   

 Vill du träna på klubben fast du inte är medlem än? Testa några gånger (1-3 gånger) och sedan 
vill vi att du löser ett medlemskap. 

 Håll din hund borta från klubbområdet om den har kennelhosta, noskvalster eller andra 
smittsamma åkommor och respektera karenstiden på respektive åkomma. 

 Hundar skall normalt vara kopplade, utom vid träning, tävling eller kurser.  

 Tänk på hundförbudstiden 1 mars-20 augusti där din hund måste hållas kopplad.   

 Löptikar är välkomna, träning sker endast på den främre delen av lilla planen. Tävlingar som 
arrangeras på Lidköpings BK där löptikar får tävla undanhålls från denna regel.  

 Ställ i ordning de hinder och redskap du har använt.  

 Agilityhindren får endast användas av den som gått någon form av agilitykurs och hunden skall 
vara minst 12 månader. Var extra försiktig vid A-hindret, balansen och gungan. 

 Kasta inte godis i tunnlar etc -använd godisfat. Godis på marken och på hinder stör träningen. 

 Klubben har två "uppletsrutor" (märkt med orange snitslar) vid raststigen. Dessa används vid 
tävling, ej för rastning av hundar. Tänk på att de föremål du lägger ut också kommer med in.  

 Använd gärna klubbens rastslinga (ca 500 m) bakom klubbstugan eller gå på grusvägen som 
går förbi klubben. Vänligen gå inte åt hållet mot bostadshusen. 

 Vi har många marker runt om klubben som vi har till låns av kommunen. Det är mycket viktigt 
att alla som tränar spår, sök etc runt om klubben ser till att plocka ner snitslar etc efter sig.  

 Lamporna till appellplanen tänds (tända ca 2,5 h) på den vita timern till vänster vid den stora 
ingången. Lamporna till lilla planen tänds (tända ca 2 h) på stolpen på vägen ner till planen. 

 Klubbens egna inomhuslada med konstgräs, ca 300kvm, på andra sidan planen har egna regler. 

 I klubbstugan är kopplad hund välkommen in, löptikar stannar i bilen. Vill man köpa kaffe, te, 
dricka, kakor eller choklad gäller självservering för det mesta. Klubben har Swish! 

 Vi tänker på grannarna och kör sakta. Och tar det försiktigt när hästar är på vägen. 

 Parkering ej tillåten på vägen fram till klubben - privat mark vid grannhusen. Använd 
klubbområdet i första hand, annars utmed vägen som fortsätter förbi klubben och vid ladan. 

 Om du vet med dig att din hund skäller i bilen, parkera vid vår inomhusträningslada. 

Har du frågor/funderingar kontakta gärna ordförande, ordforande@lidkopingbk.se 

Fråga gärna om du vill ha hjälp med något! Vi hjälper varandra! 

Alla hundar och ägare har lika värde och det är vi, tillsammans som gör klubben!  

www.lidkopingbk.se 

 

https://www.skk.se/sv/om-skk/djuridse-skks-agarregister/hund/id-markning-/
http://lidkopingbk.se/wp-content/uploads/2017/06/Vaccinationsbestämmelser.pdf
mailto:ordforande@lidkopingbk.se

