
   

J VELKOMMEN TIL EN FLOTT STEVNEDAG I FREDRIKSTAD J 
 

Fredrikstad	Og	Omegn	Brukshundklubb	
ønsker	velkommen	til	stevne	i	Kreativ	Lydighet		

torsdag	26.	og	fredag	27.	mai		
Evenrødveien	82,	1615	Fredrikstad	

 
TORSDAG 26. mai  

Stevnet starter kl. 12.00 
Dommerbriefing/banevandring fra kl. 11.30 

Alle klasser i HTM og FS, 6+, Rekruttklasse,  Åpen klasse og Trikseprøve 
(HTM starter...) 

 
Dommere torsdag; 

Vigdis Bæver Larsen- Hoveddommer 
Ellen Christensen 
Sidsel Andresen 

 
 

 
 

FREDAG 27. mai  
Stevnet starter kl.17.00 

Dommerbriefing/banevandring fra kl. 16.30 
Alle klasser i FS og HTM, 6+ og Rekruttklasse 

(FS starter...) 
Trikseprøven kan tas etter premieutdelingen 

 
Dommere fredag; 

Hanne B.-M. Henriksen- Hoveddommer 
Sidsel Andresen 

Nina Haaland - HTM 
Eirin Bryde Brunsby- FS 

 
 

Vi tar forbehold om dommerendringer 
Underlag: Innendørs i en hall med kunstgress, ringen er 20x20 meter 
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Påmeldingsavgifter: 
HTM og FS: Kr. 300,- (200,- kr. for resterende starter med samme fører) 

Trikseprøve kr. 150.- 
6+ kr. 150.- 

Rekruttklasse kr. 100.- 
Åpen klasse kr. 50.- 

Påmelding til Rekruttklasse og Åpen klasse kan skje på stevnedagen. 
 
 

Påmeldings- og betalingsfrist: 12. mai 2022 
 

Påmelding på mail til : vittingc@gmail.com 
Ved påmelding må følgende oppgis: 
• Førers navn, adresse, tlf.nr., e-post 

• Hundens Registrerte navn (og kallenavn), rase, alder, kjønn og registreringsnummer 
• Hvilken klasse du melder deg på til 

 
Betaling til Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb, Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad 

Konto nr. 0533 05 45145 
(Merk betalingen med hundens navn, reg.nr og klassen du har meldt på til )  

Ved for sen innbetaling tilkommer 50% tillegg. 
Utenlandske deltakere kan betale på plassen uten tillegg i prisen. 

 
• Musikk:  

Musikken skal sendes som en mp3-fil til jessica@lydige-poter.no  
Oppgi artist, tittel og lengde 

 
Bilde av hundens vaksinasjonskort sendes til Annette  

melding; 41434577 
eller mail annborg@frisurf.no  

, innen påmeldingsfristen 12. mai 
 

Det er mulighet til å parkere campingbil på plassen, 
 men da må vi ha beskjed om dette i god tid før stevnet. 

 
Velkommen til et flott stevne i Fredrikstad - vi gleder oss	


