
   

 

Fredrikstad Og Omegn Brukshundklubb  

ønsker velkommen til konkurranse i Kreativ Lydighet  

Søndag 02. Juni 2019 

Sted: Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad 

Dommere: 

Eirin Bryde Brunsby – Hoveddommer 

Ine Rosland 

Hanne Bache-Mathiesen Henriksen 

Vi tar forbehold om dommerendringer 

Underlag: 

Gressbane 20 x 20 meter (inngjerdet bane)  

Ved veldig mye regn og/eller storm vil stevnet foregå innendørs i en hall med kunstgress 

 

Klokkeslett: 

Sekretariatet åpner kl. 10:00 – Konkurransen starter kl. 11:00 

Mer informasjon kommer i egen PM ca 1 uke før konkuransedagen 

Påmelding:  

På mail til Anniken Jensen – fosserod@gmail.com  

Ved påmelding må følgende opplysninger oppgis: 

  Førerens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse 

  Hundens registreringsnummer, rase, alder, kjønn og navn 

 Hvilken klasse du melder deg på til 

Musikk; Oppgi artist, tittel og lengde på musikken 

Påmeldingsavgifter: 

HTM og FS: Kr. 250,- (Ved start i begge grener med samme hund kr. 400,-) 

6+ Kr. 100,- 

Rekruttklassen og Åpen klasse: Kr. 50,- (Påmelding på stedet) 

Påmelding- og betalingsfrist er 12. Mai 2019 

Fredrikstad & Omegn Brukshundklubb, Evenrødvn. 82, 1615 Fredrikstad 

Kontonummer: 0533.05.45145 

Merk betalingen med hundens navn og hvilken klasse du er påmeldt til. 

Ved for sen betaling tilkommer 50% tillegg 
Utenlandske deltagere kan betale på stevnedagen uten tillegg i prisen 
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Kreativ Lydighet TRIKSEPRØVE 

Søndag 02. Juni 2019 
 

Trikseprøvene arrangeres rett etter de offisielle klassene.   

Trikseprøven har max 20 deltagere og det er de første som melder seg på som 

får plass. Påmeldingen vil bli bekreftet så snart den er mottatt. 

Påmelding:  

På mail til Anniken Jensen – fosserod@gmail.com  

Ved påmelding må følgende opplysninger oppgis: 

  Førerens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse 

  Hundens rase, alder og navn 

 

Påmeldingsavgifter: 

Kr. 150,-  

 

Påmelding- og betalingsfrist er 12. Mai 2019 

Fredrikstad & Omegn Brukshundklubb, Evenrødvn. 82, 1615 Fredrikstad 

Kontonummer: 0533.05.45145 

Merk betalingen med hundens navn, Trikseprøve og dato for prøven. 

 

VIKTIG!!! 

Hundefører må selv skrive ut og ta med ferdig utfylt kritikkskjema til prøven og levere 

til sekretariatet ved oppmøte.  

Skjemaet kan lastes ned fra Norsk Freestyleforenings hjemmeside: 

http://www.norsk-

freestyleforening.no/files/Dommerskjema_for_trikseprve_1_ny.pdf 
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