Fredrikstad Og Omegn Brukshundklubb
ønsker velkommen til konkurranse i Kreativ Lydighet Lørdag 29. Mai 2021
Sted: Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad
Dommere:
Dommer 1: Hanne Bache-Mathiesen Henriksen – Hoveddommer
Dommer 2: Sidsel Andresen
Underlag:
Gressbane 20x20 meter / Ved regn er det innendørs på kunstgress 20x20m
Påmelding:
På mail til Hanne Bache-Mathiesen Henriksen - hannebmh@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; Musikken sendes som mp3-fil på mail til hannebmh@gmail.com
På grunn av smittevernshensyn vil det komme en utfyllende forklaring på hvordan prøven skal
gjennomføres. Det vil ikke være lov med publikum og hver klasse vil få sin egen oppmøtetid.
Påmeldingsavgifter:
FS og HTM: Kr. 250,- (Ved start i begge grener med samme hund kr. 400,-)
6+ Kr. 150,Rekruttklassen: Kr. 50,Påmelding- og betalingsfrist er Lørdag 22. mai 2021
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.

Kreativ Lydighet TRIKSEPRØVE
Lørdag 29. Mai 2021
Trikseprøvene arrangeres 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 Hanne Bache-Mathiesen Henriksen - hannebmh@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 Lørdag 22. mai 2021
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 dommeren ved oppmøte.
Skjemaet kan lastes ned fra Norsk Freestyleforenings hjemmeside:
http://www.norsk-freestyleforening.no

