
Velkommen til dobbeltstevne i Lunde slusepark! 

 

 

Norsk Freestyle forening inviterer til dobbeltstevne i Lunde fredag 
den 29.06 kl 12.00 og søndag 01.07 kl. 13.00. 
 

På søndag arrangeres det sykkelløp i Lunde, og veien i sentrum blir stengt fra 13.00-15.30. 
Det vil si at man ikke kommer seg til og fra stevneplassen i dette tidsrommet.  
 

Det arrangeres konkurranse for Freestyle og HTM, 6+, åpen klasse og rekrutt. 
  
Påmeldingsavgift: 250 kr (ved samme hund i begge klasser er påmeldingsavgift 400 kr) 
 

Informasjon om banen: Gress ca. 20x20 meter. 
 

Dommere  
Fredag: Vigdis Bæver Larsen og Ellen Christensen. 
Søndag: Eirin Bryde Brunsby, og Marianne Ono Njøten. 
Med forbehold om endringer. 
 

For påmelding send mail til norskfreestyleforening@gmail.com innen 8.06.2018 

Frist for betaling innen 15 juni 2018 til kontonummer 6011.06.95791 

 

Ved påmelding skal det oppgis:  
a. Førers navn, adresse, tlf. nummer og e-post  

b. Hundens navn (registrert navn og kallenavn), rase, alder, kjønn, registreringsnummer  

c. Hvilken klasse  

d. Starter for hvilken klubb  

e. Musikk; artist, tittel og lengde. Om musikken skal tones ned/stoppes før sangen er 
ferdigspilt må det oppgis eksakt ved hvilken tid. (Det skal ikke godtas at en låt startes midt i, 
men den kan avsluttes før ferdigspilt)  
 

Denne helgen arrangeres det også kurs med Salla Haavisto. På dette kurset er det kun 
observasjonsplasser ledig (du kan også skrives på venteliste). Ta kontakt med NFF på 
norskfreestyleforening@gmail.com ved interesse. 
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 TRIKSEPRØVE
Fra 2018 innføres trikseprøver som et prøveprosjekt i Norge.  

Målsettingen er å inspirere og motivere flere til å komme i gang med sporten. 

 

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 norskfreestyleforening@gmail.com 

Ved påmelding må følgende opplysninger oppgis: 

  Førerens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse 

  Hundens rase, alder og navn 

 

Påmeldingsavgift: 

Kr. 150,-  

 

Påmelding- og betalingsfrist er 15. juni 2018 

Kontonummer: 6011.06.95791 

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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