Kongsberg Hundeklubb
inviterer til

Offisielt stevne i Kreativ lydighet
Søndag 26. august 2018
Sted:

Kongsberg Hundeklubbs område (se veibeskrivelse nedenfor)

Tid:

Konkurransen starter kl. 11.00

Dommere:

Hanne Bache-Mathiesen Henriksen (hoveddommer), Vigdis B. Larsen, Sidsel
Andresen (med forbehold om endringer).

Banen:

Stevnet er i utgangspunktet utendørs på grus, men ved dårlig vær vil det bli
flyttet innendørs på kunstgress. Størrelsen på banen blir ca 20 x 20 m

Klasser:

Alle offisielle klasser i Freestyle og Heelwork to Music.
Uoffisielle klasser: Rekruttklasse, Åpen klasse (til slutt, om det blir tid) og 6+
Det vil også bli arrangert trikseprøve etter rekrutt og 6+.

Startavgift:

FS / HTM: kr 250,-. Start i begge grener med samme hund kr 400,-.
6+ (flere enn 6 ben i ringen på en gang): kr 150,-.
Rekruttklasse: Kr 50,- Påmelding på stedet. Treningsklasse for de som enda ikke
har startet offisielt. Bånd og belønning i ringen er tillatt.

Påmeldings- og betalingsfrist: 7. august 2018
Ved for sen betaling tilkommer en avgift på 50 %.
Påmelding gjøres på e-post til siljekristinek@hotmail.com
Betaling til Kongsberg Hundeklubb, kontonr.: 2291.16.04810
(Merk betalingen med navn og «Konkurranse 26. august.)
Husk å oppgi følgende informasjon ved påmelding:
 Førers navn, adresse, tlf.nr., e-post
 Hundens navn (registrert navn og kallenavn), rase, alder, kjønn, registreringsnummer
 I hvilken klasse og gren du melder deg på i
 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).
Trikseprøve:
Trikseprøven arrangeres etter de offisielle klassene.
Påmeldingsfrist 7. august 2018 Påmelding er bindende og gjøres på e-post til
siljekristinek@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 kr. 150,- pr.
ekvipasje. Betaling gjøres til Kongsberg Hundeklubb, kontonr.: 2291.16.04810 (husk å skrive navn på
giroen og merk med ”Trikseprøve 26. august.”) Betalingsfrist: 19. august 2018 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!
Veibeskrivelse: Adr. for GPS er Drammensveien 150, Kongsberg.
Fra Numedal/Hvittingfoss: Følg E134 til Kongsberg. Kjør gjennom Kongsberg retning Drammen
(følg skilting). Når du kommer øverst på en bakketopp passerer du Plantasjen på venstre hånd da skal du snart ta avkjørsel til høyre ved nedlagte Aas cafè (gul bygning) og skiltet med
Kongsberg hundeklubb.
Fra Oslo/Drammen - E134 til Kongsberg, rett etter kommunegrenseskiltet «Velkommen til
Kongsberg» ta avkjørsel skiltet mot Majorplass og Stall K.
Spørsmål kan rettes til Silje Karlsen på e-post: siljekristinek@hotmail.com eller tlf: 41299018

Velkommen!

