
 

PM – ALLMÄN INFO - EM 
 

 

Välkommen till Lidköpings Brukshundklubb  
och tävla DUBBELCHANSEN  

STARTKLASS-KLASS 3 EM söndag 10 november! 
 

Först vill vi tacka för det enormt stora intresset och vi kan glädjande meddela 

att vi kan ta emot alla 126 anmälningar FM & EM! 

 

 Viktigt! Tävlar du både FM och EM vill vi att du anmäler dig även på EM men du behöver inte 
visa upp reg.bevis, vacc.papper, tävlingslicens och medlemsbevis vid anmälan igen. 

 Startklassen kommer att tävla inomhus i vår inomhusträningslada med konstgräs. Övriga klasser 
tävlar på vår stora lydnadsplan som delas på mitten, två klasser tävlar samtidigt. Planerna delas 
med plastband så uppvärmningsyta finns. Visa hänsyn mot varandra. På lilla planen kommer 
det bl a finnas ruta, hopphinder, koner att träna på.  

 Mitten av stora planen avgränsas med staket där transportväg till ladan finns.  

 Frågor/återbud innan tävlingen maila Marie Eriksson tavling@lidkopingbk.se  
På tävlingsdagen ring vår tävlingsvärd Ronja Svensson 0768-707 710 (gul väst). 

 Lämna fikakorgen hemma! I vår cafeteria kan du köpa massa hembakat, kaffe, choklad, dricka, 
goda frallor och korv med bröd. Till lunch serveras Nachotallrik med dricka för 50kr. Boka gärna 
din lunch i förväg senast 3/11 till tavling@lidkopingbk.se Vi har Swish! 

 Vi publicerar resultat och eventuella bilder på vår hemsida/FB, meddela om du misstycker. 

 Rasta gärna på vår rastslinga, ca 600m, som börjar och slutar bakom klubbstugan. Går också bra 
att rasta utmed grusvägen som går förbi klubbområdet. Visa hänsyn mot de som tävlar bakom 
staketet. Finns bajspåsar vid parkeringen/rastslingan.  

 Då vi har tävling både FM och EM kommer vi ej kunna ta emot löptikar pga platsbrist. 

 Parkeringsvakt anvisar dig plats. Parkera ej vid bostadshuset innan klubben. Samåk gärna! 

 Hundvatten finns i kranen på husväggen. 

 Vi bjuder på glögg och pepparkakor hela dagen. 

 Alla som tävlar får en liten gottepåse vid anmälan. 

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

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

 Fråga gärna någon av oss funktionärer om du undrar 
något innan, under eller efter tävlingen! Leta efter oss 
tävlingsvärdar med gula västar, vi finns för di!  
 

Lycka till & ha roligt!         www.lidkopingbk.se 

mailto:tavling@lidkopingbk.se
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http://www.lidkopingbk.se/


STARTKLASS - EM 
 

Domare startklass: Arne Våring 

Tävlingsledare startklass: Tommy Johansson 

Tävlingsekreterare: Helena Johansson och Evelina Askerlund 

 

34st ekipage 
Anmälan från kl 13.30-senast kl 14.00. Uppge vid anmälan 
hopphöjd, om du har egen apport eller storlek (de nya 
lydnadsapporterna kommer att användas). 
Kl 14.10 banvandring i ladan. Första ekipage start kl 14.30. 

Tänk på att om du har egen apportbock skall den vara i gott 
skick. Ges till ansvarig vid insläppet innan du går in till start. 

Klassen är förlottad. Listor finns uppsatta på väggen på altanen 
samt vid inomhusladan. 

Ett ekipage tävlar åt gången i vår inomhusträningslada med 
konstgräs. Ingång till höger, utgång till vänster. Var redo när 
det är din tur och vänta tills du blir insläppt av ansvarig.  

OBS! Vill du lämna återbud pga detta är det ok innan 30/10! 

Publik är tillåtet i ladan vid 
väggen på trädäcket. Inga 
andra hundar.  

Tänk på att ha mobilen på 
ljudlös och visa respekt mot 
den som tävlar.  

 

Följsamhet kommer se ut som följande: 
Framåt marsch, höger om marsch, vänster om marsch, gör helt om marsch, språng 
marsch, vanlig marsch, gör halt, avlutas med höger om halt. 

Transportväg kommer finnas mitt över stora planen till ladan. Avdelas med nät. Tänk 
på att visa hänsyn mot de som tävlar på planen bredvid.  

Prisutdelning direkt efter avslutad klass.  

 

 

 

Glöm inte: 

reg.bevis, 

tävlingslicens för 

oreg.hund, 

vacc.intyg,  

giltigt 

medlemsbevis,  

din fyrbenta  

kompis och positiv 

energi! 

Vi visar hänsyn och 

positiv anda mot 

funktionärer och 

medtävlande. 

 

 

 

 

 

 



                  

KLASS 1 - EM 
 

 
Domare klass 1: Lillemor Edström 

Tävlingsledare klass 1: Sara Hellberg 

Tävlingsekreterare: Helena Johansson och Evelina Askerlund 

 

9st ekipage 
Anmälan från kl 11.45-senast kl 12.30. Uppge vid anmälan 
hopphöjd, apportstorlek, sitt/ligg under gång samt stå-ligg eller 
ligg direkt i rutan. 
 
15 min efter att klass 2 är klara är det banvandring för klass 1. 
Därefter lydnad, avslutas med gruppmoment x 2. 

Vi kommer att använda de nya lydnadsapporterna. 

Klassen är förlottad. Listor finns uppsatta på väggen på altanen. 

Prisutdelning direkt efter avslutad klass.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Glöm inte: 

reg.bevis, 

tävlingslicens för 

oreg.hund, 

vacc.intyg,  

giltigt 

medlemsbevis,  

din fyrbenta  

kompis och positiv 

energi! 

Vi visar hänsyn och 

positiv anda mot 

funktionärer och 

medtävlande. 

 

 

 

 

 

 



KLASS 2 - EM 
 

 
Domare klass 2: Lillemor Edström 

Tävlingsledare klass 2: Hanna Karlsson 

Tävlingsekreterare: Helena Johansson och Evelina Askerlund 

 

5st ekipage 
Anmälan från kl 11.45-senast  kl 12.30. Uppge vid anmälan 
hopphöjd, apportstorlek trä samt metall, handtecken/muntligt 
kommando vid inkallning, samt stå-ligg eller ligg direkt i rutan. 
Kl 12.40 banvandring. 
Kl 13.00 första start lydnad. Gruppmoment sist.  

Momentinformation: 
L-skiften LIGG-STÅ 
1:a skifte fjärr STÅ 

Vi kommer att använda de nya lydnadsapporterna. 

Klassen är förlottad. Listor finns uppsatta på väggen på altanen.  

Prisutdelning direkt efter avslutad klass.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glöm inte: 

reg.bevis, 

tävlingslicens för 

oreg.hund, 

vacc.intyg,  

giltigt 

medlemsbevis,  

din fyrbenta  

kompis och positiv 

energi! 

Vi visar hänsyn och 

positiv anda mot 

funktionärer och 

medtävlande. 

 

 

 

 

 

 



                  

KLASS 3 - EM 
 

 
Domare klass 3: Kjell Edström 

Tävlingsledare klass 3: Marie Eriksson 

Tävlingsekreterare: Helena Johansson och Evelina Askerlund 

 

10st ekipage 
Anmälan från 11.45-senast kl 12.45. Uppge vid anmälan 
hopphöjd, apportstorlek dirigering, apportstorlek runt-apport-
hopp, handtecken/muntligt kommando vid inkallning, samt 
stå/ligg eller ligg i rutan. 
Kl 12.50 banvandring. 
Kl 13.15 lottning startnr samt öppet/stängt hinder. 
Kl 13.30 gruppmoment x 3, därefter lydnad. 

Momentordning/information: 
Cirkus – pos. efter runda LIGG 
Z:at – STÅ-SITT-LIGG 
Vittring 
Fritt följ  
Apporteringsdirigering 
Inkallning 
Fjärrdirigering – 1:a skifte STÅ 
Rutan 
 

Vi kommer att använda de nya lydnadsapporterna. 

Prisutdelning direkt efter avslutad klass.  

 

 

 

 

 

 

Glöm inte: 

reg.bevis, 

tävlingslicens för 

oreg.hund, 

vacc.intyg,  

giltigt 

medlemsbevis,  

din fyrbenta  

kompis och positiv 

energi! 

Vi visar hänsyn och 

positiv anda mot 

funktionärer och 

medtävlande. 

 

 

 

 

 

 


