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Välkommen till Lidköpings 

Brukshundklubb och tävla 

DUBBELCHANSEN I LYDNAD - FM 

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

Uppvärmningsyta 

Följ anvisade skyltar. Mer information vid banvandring. 
 

Rosetter 
Det kommer finnas diplom- och championrosett att 
köpa för 50kr. Alla med uppflytt får rosett. 
 

Startlistor 
Finns på altanen under taket samt publiceras dagen 
innan.  
Du som tävlar flera klasser är lottad så det inte krockar. 
 

Övrigt 
Hundvatten finns i kranen på husväggen. 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. Bajspåsar vid 
parkeringen/rastslingan och vid inomhusladan. 
 
 

Y Vänligen respektera uppsatta tider för varje 
klass. Var gärna på plats lite före! 

 
Startklassen kommer att tävla inomhus i vår 
inomhuslada med konstgräs. Klass 3 och 1 tävlar på vår 
stora lydnadsplan som delas på mitten, klass 2 tävlar 
på lilla planen. Planerna delas med plastband så 
uppvärmningsyta finns. Visa hänsyn mot varandra. 
Mitten av stora planen avgränsas med staket där 
transportväg till ladan finns. 
 

Vi är överväldigade över 
responsen – 150 starter! 
Varmt välkomna till en 
peppig lydnadsdag med 
likasinnade! 
 

Riktlinjer 
Ta eget ansvar, håll avstånd 
och stanna hemma om du har 
sjukdomssymtom. 
 

Löptikar 
Vi kan ej ta emot löptikar p g a 
platsbrist.  
 

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

Husvagn/husbil 
Finns några på klubbområdet 
med el (100kr/natt) samt utan 
el (50kr/natt) med tillgång till 
toa & dusch. Maila Marie  
tavling@lidkopingbk.se 
 

Toaletter 
Finns två stycken i 
klubbstugan samt en med  
dusch (ingång från utsidan). 
 

Lidköpings Brukshundklubb Y lidkopingbk.se 
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Lidköpings Brukshundklubb Y lidkopingbk.se 

Priser och prisutdelning 
Tävlingen sponsras av Lyreco Lidköping, Skara 
Hästsport, ICA Hjertberg Lidköping, LG Apporter, 
Novaliés Hund & Katt, Djur & Naturbutiken Lidköping, 
Lidköpings BK, Kullans Lycka, Äppelmakarna, 
Hagalyckans Gård, Monster Pet Food. 
 
Vi kommer att ha prisutdelning för alla med uppflytt, 
samt 1-3:e plats. Övriga protokoll finns att hämta efter 
prisutdelning, se respektive klass.  
 

 Passa på att shoppa när du tävlat klart! Novaliés 
Hund & Katt, Äppelmakarna & Hagalyckans 
Gård finns på plats mellan ca 10-14 med en 
massa hundprylar och smarringa grejer! OCH läs 

mer om på sista 

sidan!  
 

Fråga gärna någon av oss funktionärer om du undrar 
något innan, under eller efter tävlingen!  
 

Varmt välkommen, ha skoj och  

stort lycka till! 

 

Välkommen till Lidköpings 

Brukshundklubb och tävla 

DUBBELCHANSEN I LYDNAD - FM 

Parkering 
Parkeringsvakt anvisar dig 
plats. Tävlar du startklass 
parkerar du vid inomhusladan. 
Parkera ej vid bostadshuset 
innan klubben. Kör försiktigt 
på grusvägen! 
 

Servering 

Lämna fikakorgen hemma! 
I vår cafeteria kan du köpa 
hembakat, kaffe, choklad, 
dricka, smarriga mackor, korv 
med bröd och till lunch 
serveras pastagratäng med 
bröd, sallad och måltidsdryck 
inkl efterrätt för 60kr. Finns 
laktos- och glutenfritt, samt 
veg alternativ. 
 
Lunchen serveras redan från  
kl 11.00.  
 
Boka din lunch i förväg senast 
onsdag 2/11 till 
tavling@lidkopingbk.se  
 
Vi har Swish! 
Vi bjuder på värmande glögg 
hela dagen! 
 

Facebook 

Gå gärna in på evenemanget 
på Facebook  
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Välkommen till Lidköpings 

Brukshundklubb och tävla 

DUBBELCHANSEN I LYDNAD - FM 

Anmälan 
Alla skall visa reg- och vacc-
bevis, ev tävlingslicens och 
medlemsbevis vid anmälan.  
Tävlar du både FM och EM vill 
vi att du anmäler dig även på 
EM men du behöver inte visa 
pappren igen. 
Goodiebag vid anmälan. 
 

Övrigt 

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

Vi visar hänsyn och positiv 
anda mot funktionärer och 
medtävlande. 
 

Funktionärer 
Domare: Emma Edvardsson 
TL: Tommy Johansson  
TS: Helena Johansson & 
Evelina Askerlund 
 

STARTKLASS – 40st 

Anmälan från kl 07.40-senast kl 08.10 i ladan. Uppge 
vid anmälan hopphöjd, koppel eller ej i följsamhet, om 
du har egen apport eller vilken storlek (de nya 
lydnadsapporterna kommer att användas). 
Kl 08.20 banvandring (2st=1-20, 21-40) i ladan (OBS! 
ta med om du har egen apport och visa för domaren 
på banvandring). Första start kl 08.45. 
 

Y 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. Inropare 
finns på plats under hela klassen och svarar 
gärna på dina frågor. 
 

Klassen är förlottad. Listor finns uppsatta vid altanen 
samt vid inomhusladan och publiceras dagen innan. 
 

Ett ekipage tävlar åt gången i vår inomhuslada med 
konstgräs. Endast publik som tillhör den tävlande. 
Ingång till höger, utgång till vänster. Var redo när det 
är din tur och vänta tills du blir insläppt. 
 

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

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 för alla med uppflyt (inkl plats 1-3) efter 
avslutad klass vid ladan. Samt utdelning av ”Domarens 
pris”. Övriga protokoll i tältet bredvid ladan. 
 

Observera att anmälan för EM tävlingen skall ske 
mellan kl 13.00-senast 13.20 i ladan. 
 

Lidköpings Brukshundklubb Y lidkopingbk.se 
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Välkommen till Lidköpings 

Brukshundklubb och tävla 

DUBBELCHANSEN I LYDNAD - FM 

Anmälan 
Alla skall visa reg- och vacc-
bevis, ev tävlingslicens och 
medlemsbevis vid anmälan.  
Tävlar du både FM och EM vill vi 
att du anmäler dig även på EM 
men du behöver inte visa 
pappren igen. 
Goodiebag vid anmälan. 
 
 

Övrigt 

Glöm inte meddela TL/TS om du 
vill avstå gruppmoment.  
 

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

Vi visar hänsyn och positiv anda 
mot funktionärer och 
medtävlande. 
 

Funktionärer 
Domare: Josephine Löfdahl 
TL: Sara Hellberg 
TS: Helena Johansson & Evelina 
Askerlund 
 

KLASS 1 – 18st 

Anmälan från kl 07.40-senast kl 08.00 i Agriatältet 
vid altanen. Uppge vid anmälan hopphöjd, 
apportstorlek eller egen, sitt/ligg under gång samt stå-
ligg eller ligg direkt i rutan. 
Kl 08.10 banvandring. (OBS! ta med om du har egen 
apport och visa för domaren på banvandring). 
Kl 08.25 första start lydnad. Gruppmoment sist. 
 
Y Tänk på att om du har egen apportbock skall 

den vara i gott skick. Läggs på anvisad plats 
innan du går in till start. 

 
Momentordning som regelboken. 
 
Klassen är förlottad. Listor finns uppsatta vid altanen 
samt publiceras dagen innan. 
 
Prisutdelning för alla med uppflytt (inkl plats 1-3) 
direkt efter avslutad klass i Agriatältet. Övriga 
protokoll i Agriatältet. 
 
Observera att anmälan för EM tävlingen skall ske 
mellan kl 12.20-senast 12.35. 
 

Lidköpings Brukshundklubb Y lidkopingbk.se 
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Välkommen till Lidköpings 

Brukshundklubb och tävla 

DUBBELCHANSEN I LYDNAD - FM 

Anmälan 
Alla skall visa reg- och vacc-
bevis, ev tävlingslicens och 
medlemsbevis vid anmälan.  
Tävlar du både FM och EM vill vi 
att du anmäler dig även på EM 
men du behöver inte visa 
pappren igen. 
Goodiebag vid anmälan. 
 

Övrigt 

Glöm inte meddela TL/TS om du 
vill avstå gruppmoment.  
 

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

Vi visar hänsyn och positiv anda 
mot funktionärer och 
medtävlande. 
 

Funktionärer 
Domare: Lillemor Edström 
TL: Marie Eriksson  
TS: Helena Johansson & Evelina 
Askerlund 
 

KLASS 2 – 6st 

Anmälan från kl 08.50-senast kl 09.10 i Agriatältet 
vid altanen. Uppge vid anmälan hopphöjd, 
apportstorlek eller egen trä samt metall, 
handtecken/muntligt kommando vid inkallning, samt 
stå-ligg eller ligg direkt i rutan. 
Kl 09.20 banvandring. (OBS! ta med om du har egen 
apport och visa för domaren på banvandring). 
Kl 09.30 första start lydnad. Gruppmoment sist. 
 
Y Tänk på att om du har egen apportbock skall 

den vara i gott skick. Läggs på anvisad plats 
innan din start. 

 
Momentordning/information: 
1. Rutan 
2. Inkallning 
3. Apporteringsdirigering 
4. Fjärrdirigering – SITT-STÅ-LIGG, SITT-STÅ-LIGG 
5. Fritt följ  
6. Hopp med metall 
7. Vittring 
8. L– STÅ-SITT 
 
Klassen är förlottad. Listor finns uppsatta vid altanen 
samt publiceras dagen innan. 
 
Prisutdelning för alla med uppflytt (inkl plats 1-3) 
direkt efter avslutad klass i Agriatältet. Övriga 
protokoll i Agriatältet. 
 
Observera att anmälan för EM tävlingen skall ske 
mellan kl 13.15-senast 13.30. 
 

Lidköpings Brukshundklubb Y lidkopingbk.se 
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Välkommen till Lidköpings 

Brukshundklubb och tävla 

DUBBELCHANSEN I LYDNAD - FM 

Anmälan 
Alla skall visa reg- och vacc-
bevis, ev tävlingslicens och 
medlemsbevis vid anmälan.  
Tävlar du både FM och EM vill vi 
att du anmäler dig även på EM 
men du behöver inte visa 
pappren igen. 
Goodiebag vid anmälan. 
 
 

Övrigt 

Glöm inte meddela TL/TS om du 
vill avstå gruppmoment.  
 

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

Vi visar hänsyn och positiv anda 
mot funktionärer och 
medtävlande. 
 

Funktionärer 
Domare: Kjell Edström 
TL: Hanna Karlsson 
TS: Helena Johansson & Evelina 
Askerlund 
 

KLASS 3 – 12st 

Anmälan från 07.40-senast kl 08.00 i Agriatältet vid 
altanen. Uppge vid anmälan hopphöjd, apportstorlek 
eller egen för dirigering, apportstorlek eller egen för 
runt-apport-hopp, samt stå/ligg eller ligg i rutan. 
Lottning apportdir. samt öppet/stängt hinder sker vid 
anmälan. 
Kl 08.10 banvandring. (OBS! ta med om du har egen 
apport och visa för domaren på banvandring). 
Kl 08.25 gruppmoment, därefter lydnad. 
 

Y Tänk på att om du har egen apportbock skall 
den vara i gott skick. Läggs på anvisad plats 
innan din start. 

 

Momentordning/information: 
1. Rutan 
2. Inkallning – SITT & STÅ 
3. Apporteringsdirigering (höger/vänster/mitten) 
4. Fjärrdirigering – SITT-STÅ-LIGG, STÅ-SITT-LIGG 
5. Fritt följ  
6. Positioner– LIGG (upptag) & STÅ (inkallning) (se bild 
nedan) 
7. Cirkus – pos. efter runda LIGG (öppet/täckt hinder) 
8. Vittring 

 
 

Klassen är förlottad. Listor finns uppsatta vid altanen 
samt publiceras dagen innan. Prisutdelning för alla 
med uppflytt (inkl plats 1-3) direkt efter avslutad klass 
i Agriatältet. Övriga protokoll i Agriatältet. 
 
Observera att anmälan för EM tävlingen skall ske 
mellan kl 12.20-senast 12.35. 
 

Lidköpings Brukshundklubb Y lidkopingbk.se 



                  

 

 

 

Urbans trädfällning 

Visst har vi alla en massa hundprylar som bara ligger och skräpar?! 

Vi har borden – du prylarna!  

Rensa i baksätet, städa garderoberna, förråden, bakom soffan och ta med de 

där hundleksakerna som din hund aldrig använder, eller hundtäcket som aldrig 

passade. 

Bredvid våra försäljare kommer det i partytältet finnas bord uppställda där du 

lägger dina begagnade hundprylar. Skriv ditt namn och swish-nummer  

på A5-lappen och sätt fast klisterlapparna med pris på prylarna.  

Risk att du får med dig fler roliga prylar hem  

 

ÅTERBRUK Y 


