
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lidköpings Brukshundklubb fick ställa in Dubbelchansen i lydnad 7/11 men i  
dessa tokiga tider föds nya idéer! 

Varmt välkomna till ”Lisch goes online – INOFFICIELL 
STARTKLASS” 

Tävlingen är inofficiell och bedöms av de officiella domarna Lillemor och Kjell Edström! 

Kostnad: 100kr (endast Swish betalning) 

Anmälan: Maila din anmälan (hundens tilltalsnamn och ras) till tavling@lidkopingbk.se och 
betala genom att Swisha 100kr (märk onlinetävling och ditt namn) till 123 173 08 11. När din 
anmälan med betalning är komplett får du en bekräftelse på ditt mail. 

Tävlingsregler: Max 50st (först till kvarn med komplett anmälan och betalning). Endast en 
hund/förare. Hunden måste vara 10 mån eller äldre. Inget krav på medlemskap för föraren. 
Hunden får endast ha tävlat startklass officiellt som högst (oavsett resultat). Bedöms enligt 
officiella regler. 
 

Hur går tävlingen till? 
När din anmälan är komplett med betalning får du tillgång till den slutna Facebookgruppen 
”Lisch goes online – INOFFICIELL STARTKLASS”. I denna grupp finns ett inlägg (ligger som 
meddelande längst upp) med film samt skisser och anvisningar om hur klassen skall gå till 

momentmässigt men även vart mobilen/kameran skall vara placerad. Det behöver inte finnas 
någon tävlingsledare. VIKTIGT! Det filmade programmet skall vara oredigerat och får ej 
innehålla klippningar under programmets gång.  Hela ekipaget måste synas under hela 
programmets gång och ej försvinna ur bild. Läs hela inlägget innan du börjar! 
 

Den film du skall tävla med skall laddas upp i denna grupp direkt eller via länk till Youtube 
någon gång under perioden 23/11-6/12. Under perioden 7-11/12 kommer Lillemor och Kjell att 
kolla på alla filmer och bedöma som en officiell tävling. Den 13/12 kommer 1-3:e platsen 
presenteras i den slutna gruppen och alla kommer få sitt protokoll mailat till sig (viktigt att den 
mailadress du uppger i anmälan är rätt). Under helhet i protokollet kommer domarna att ge 
några korta "ord på vägen" som en bonus.  
14-18/12 skickas priser ut till 1-3:e plats. Vi kommer även att lotta ut några priser bland de som 
tävlar. I potten finns LG apporter, två bitkuddar, hundfoder, hundleksaker, hemmagjort 
hundgodis, Ernst glöggset, hemmagjord tomte, presentkort på officiell tävlingsstart i lydnad i 
Lidköping m m. Alla med uppflyttningsresultat får en specialdesignad rosett skickad till sig. 
 

Stort lycka till! Nu kööööööööör vi! 
/Tävlingsgruppen Lidköpings Brukshundklubb genom Marie och Hanna 

Sponsorer 
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