PM - FM
Välkommen till Lidköpings Brukshundklubb
och tävla DUBBELCHANSEN
STARTKLASS-KLASS 3 FM lördag 10 november!
STARTKLASS – 17st:
Anmälan senast kl 08.45 i sekretariatet.
Kl 08.55 Banvandring om önskas.
Samling och info kl 09.15. Lottning gjord i förväg. Tänk på att om du har
egen apportbock skall den vara i gott skick.
KLASS 1 – 6st:
Anmälan senast kl 08.15 i sekretariatet. Uppge vid anmälan hopphöjd,
apportstorlek, sitt/ligg under gång samt stå-ligg eller ligg direkt i rutan.
Kl 08.45 lottning och info.
15 min efter att klass 2 är klara är det samling för klass 1, därefter
banvandring, sedan lydnad och därefter gruppmoment x 2.
KLASS 2 – 4st:
Anmälan senast kl 08.15 i sekretariatet. Uppge vid anmälan hopphöjd,
apportstorlek trä samt metall, handtecken/muntligt kommando vid
inkallning, samt stå-ligg eller ligg direkt i rutan.
Kl 08.25 kommer banvandring att ske.
Kl 08.45 lottning och info därefter lydnad. Gruppmoment sist.

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 – 7st:
Anmälan senast kl 08.30 i sekretariatet. Uppge vid anmälan hopphöjd,
apportstorlek dirigering, apportstorlek runt-apport-hopp, handtecken/
muntligt kommando vid inkallning, samt stå/ligg eller ligg i rutan.
Kl 08.40 kommer banvandring att ske.
Kl 09.00 info, lottning startnr samt öppet/stängt hinder. Gruppmoment x 2,
därefter lydnad (momentordning som i regelboken).

Uppdaterad 2018-11-07

PM - FM
Domare startklass: Maria Laurén
Domare klass 1 & 2: Sven-Arne Johansson
Domare klass 3: Göran Lindqvist
Tävlingsledare startklass: Tommy Granholm
Tävlingsledare klass 1 & 2: Marie Eriksson
Tävlingsledare klass 3: Sara Hellberg
Tävlingsekreterare: Kikki Granholm och Gun-Britt Erlingfors.
 Information till dig som tävlar både FM och EM: Vi vill att du anmäler dig även på EM men du
behöver inte visa upp reg.bevis, vacc.papper, tävlingslicens för oreg.hund och medlemsbevis vid
anmälan igen.
 Prisutdelning efter varje klass (klass 1 och 2 har prisutdelning gemensamt).
 Startklassen kommer att tävla på avskild plan. 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.
 Deltagarlista se www.sbktavling.se
 Frågor/återbud innan tävlingen maila Marie Eriksson tavling@lidkopingbk.se
På tävlingsdagen ring kontaktperson Kenneth Magnusson 0705-564 930.
 Lämna fikakorgen hemma! I vår cafeteria kan du köpa hembakat, kaffe, choklad, dricka och
matiga mackor. Till lunch serveras kasslergratäng med sallad, bröd,dricka och till efterrätt
lydnadsbakelse för 50kr. Boka gärna din lunch i förväg till tavling@lidkopingbk.se Vi har Swish!
 Vi publicerar resultat och eventuella bilder på vår hemsida/FB, vänligen meddela senast under
tävlingsdagen till sekretariatet om du misstycker.
 Sekretariatet är öppet från kl 07.45.
 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.
 Hundvatten finns i kranen på husväggen.
 Alla som tävlar får pris!
 Det kommer finnas diplomrosett/championrosett att köpa för 50kr. Vi har Swish.
 Husvagnsplatser med el, 50kr finns på klubbområdet. Maila i förväg tavling@lidkopingbk.se
 Vägbeskrivning Lidköpings Brukshundklubb: www.lidkopingbk.se
 Fråga gärna någon av oss funktionärer om du undrar något innan, under eller efter tävlingen!

TACK alla som kommer och tävlar i Lidköping!

Lycka till & ha roligt!

