
 

 
 

Norsk Freestyleforening inviterer til  

Offisielt stevne i Kreativ Lydighet 

lørdag 30. mars 2019 i Drammen  
 
 
 

Sted og tid:   Drammen Hundepark (like ved Drammen Travbane) 

     Registrering fra kl 10.00, start ca kl 11.00 

Klasser:  Alle klasser i Freestyle og Heelwork to Music, 6+ og 

Rekruttklasse 

   Det vil også bli arrangert Trikseprøve (mer info nedenfor)  

Åpen klasse arrangeres om det blir tid. 

Startavgift:  Start i FS eller HTM: kr 250,-.  

Ved start i begge grener med samme hund: kr.400,- 

   Start i 6+: kr 150,- Start i rekruttklasse/åpen klasse: kr 50,- 

Banen:  Stevnet er innendørs i oppvarmet hall. Underlaget er kunstgress. 

Størrelsen på banen blir ca 20 x 25 m                                   

Dommere:  Nina Haaland(hoveddommer), Sidsel Andresen HTM/FS, 

Marianne Ono Njøten HTM, Tina Kjerpeseth Hosen FS 

 
 
Påmeldingsfrist 2.mars 2019 
Påmelding er bindende og gjøres på e-post til ihelle62@hotmail.com 
 
Husk å oppgi følgende informasjon ved påmelding: 

• Førers navn, adresse, tlf.nr., e-post 
• Hundens navn (registrerte navn og kallenavn), rase, alder, kjønn, 

registreringsnummer 
• Hvilken klasse og gren du melder deg på i  
• Hvilken klubb du starter for  
• Musikk: artist, tittel og lengde. Om du vil at musikken skal tones ned/stoppes 

før sangen er ferdigspilt må du oppgi eksakt ved hvilken tid  
(om musikkvalg og -lengde ikke er ferdig bestemt ved påmelding kan du melde i fra 
om dette ved et senere tidspunkt, men senest 1 uke før stevnet). 

 

http://www.drammenhundepark.no/


 
 
Betalingsfrist: 10.mars 2019 
Betaling gjøres til Norsk Freestyleforening, kontonr.: 6011 06 95791  
(husk å skrive navn på giroen og merk med ”Konkurranse 30.mars.”)  
Ved for sen betaling tilkommer en avgift på 50 %. 
 
 
 
Trikseprøve 
 
Trikseprøven arrangeres etter de offisielle klassene.  
 
Påmeldingsfrist 2.mars 2019 
Påmelding er bindende og gjøres på e-post til ihelle62@hotmail.com 
 
Trikseprøven har max 20 deltagere, og det er «førstemann til mølla». Du vil få 
beskjed når påmeldingsfristen har gått ut om du har kommet med. 
 
Pris for trikseprøven er 150,- pr. ekvipasje. 
Betaling gjøres til Norsk Freestyleforening, kontonr.: 6011 06 95791  
(husk å skrive navn på giroen og merk med ”Trikseprøve 22. april.”)  
 
Betalingsfrist: 10.mars 2019 eller kontant på stevnet etter avtale. 
 
Informasjon om trikseprøven og dommerskjema ligger på Norsk Freestyleforenings 
hjemmeside, http://www.norsk-freestyleforening.no/   
NB! Deltagerne må selv skrive ut og medbringe dommerskjemaet!  
 
 
 
Deltagerbekreftelse (pm) sendes ut ca 1-2 uker før konkurransen.  
 
Spørsmål kan rettes til:  
 
Stevneleder:  
Ingebjørg S. Helle e-post: ihelle62@hotmail.com                    Mobil: 90012502  
(i forkant av stevnet) eller: 
Carola Brusevold e-post: carola@raadehund.no                     Mobil: 97166636    
 
 
 
 

 

Velkommen! 
 

http://www.norsk-freestyleforening.no/

