
Oslo OPEN
En blomstrende festdag  med konkurranse, stands, demonstrasjon 

og tidenes blomsterfest  i en festpyntet Speilsal 

24. September 2022 - Grand Hotel

Oslo Blomsterhandelforening ønsker alle blomstervenner hjertelig velkommen til Oslo Open - 
Mesterskap for alle blomsterdekoratører og de som er på vei til å bli det.

Distriktsmesterskap og åpent mesterskap i ett, der du har mulighet for å kvalifisere deg til NM. 
Vi har egne spennende oppgaver til denne konkurransen! Vi håper derfor at konkurranselystne fra 
hele Norge og resten av norden vil ta turen til Oslo.

Program:
09.00 Oppmøte for konkurranse deltakerne
10.00 Konkurransestart. 
 GRATIS adgang for publikum. 
 Våre kjære grossister vil ha stands hele dagen. 
Sted: Mesterskapet holdes i Rokokkosalen.

18.30 Aperitiff og spennende demonstrasjon med 
 Stein Are Hansen og Christin Bergh
19.30 Tre retters festmiddag med underholdning
Sted: Blomsterfesten holdes i den festpyntede 
 Speilsalen med utstilling av alle  
 konkurransearbeidene

 Premieutdeling og dans etter middagen. 

Påmelding:
Påmeldingsfrist: 17 september.
 
Påmelding til obf1915@gmail.com med navn på 
gjestene og hvilken butikk/firma dere kommer fra.
Påmeldingen er ikke gyldig  før dere har betalt kr. 
1200,-/person til konto: 6011 56 10824. Husk å 
påføre deltager- og butikknavn på innbetalingen.
Prisen inkluderer blomsterfest med aperitiff, 
demonstrasjon, underholdning og tre retters 
festmiddag.

Overnatting Grand Hotel:
Logg inn på www.grand.no og benytt rabattkoden 
BBLO230922 for spesialpriser den helgen.

Antrekk:  En blomsterdekoratør verdig! Vi premierer aftenens beste antrekk!

Vi gleder oss til å se deg på et blomsterpyntet Grand Hotel.
Spre det glade budskap til alle dine blomstervenner!

Blomsterhilsen fra arrangørene
Stein Are Hansen, Ståle Nilsen og Margit Halsen Sagvolden



Blomsterkonkurranse 

Oslo OPEN 
24. September 2022 - Grand Hotel

Oslo Blomsterhandel Forening byr på et spennende mesterskap for  
profesjonelle blomsterdekoratører og de som er på vei til å bli det. 

Distriktsmesterskap og åpent mesterskap for alle fra hele Norge og Norden,  
der du har mulighet for å kvalifisere deg til NM!

Egne spennende oppgaver for dette mesterskpet,  
og lukket bedømning med de beste dommerne!

Oppgaver i mesterskapet:

Oppgave 1 - Forberedt oppgave. Oppgave 2 - Overraskelseoppgave

Se vedlagte oppgavetekst. Alt til denne 
oppgaven må bestilles, betales og 
medbringes av konkurransedeltakerne selv.

???

Fredag 23. september:
09.00  Oppgaveteksten for oppgave 2 med materialliste sendes på epost til deltagere.

Lørdag 24. september:
09.00  Oppmøte for deltagerne.
10.00  Konkurransestart og utdeling av materialer til oppgave 2. 
 Total konkurransetid fra 10.00 til 13.30, inkludert 30 minutters pause 
 mellom hver oppgave.
 GRATIS adgang for publikum 
16.30  Dommergjennomgang 
18.30  Festaften med aperitiff, demonstrasjon med  
 Stein Are Hansen og Christin Bergh 
19.30  Tre retters festmiddag med underholdning og premieutdeling
22.30  Dans

Deltakeravgift pr deltager til mesterskapet:
1500,- Interflora medlemmer, deres ansatte og elever/studenter i 
 blomsterdekoratørfaget
1900,- Andre 

Påmelding:
Bindende påmelding til mesterskapet innen  mandag 12 september 2022 til:
Interflora Norge SA ved Monika Muller på e-post: monika.muller@interflora.no 

Viktig! Plassene i mesterskapet fylles forløpende – når det er fullt er det fullt! 



Viktig informasjon til mesterskapsdeltagerne:
• Det er den enkelte konkurransedeltakers ansvar å få bekreftet at påmeldingen er 

registrert.
• Innsendt og registrert påmelding medfører at man er innforstått med og har godtatt 

innholdet i denne invitasjonen, i underlagsdokumentene (se bl.a. nedenfor), samt 
formålet og behovet for innhenting og oppbevaring av personinformasjonen som 
oppgis i påmeldingsskjemaet.

• Personinformasjon er nødvendig for å sette arrangøren i stand til å gi informasjon 
om dette og fremtidige mesterskap, administrere dette mesterskapet, bedømme, 
rangere, og for å kunne ha historisk oversikt.

• Alle underlagsdokumenter kan lastes ned fra denne siden:  
https://www.interflora.no/distriktmesterskap-2022.486339.no.html  
eller fås tilsendt ved å henvende seg på mail til monika.muller@interflora.no

• Det konkurreres i to klasser:  
Klasse A: Fagbrev, og/eller med minst 4 års praksis i bransjen.  
Klasse B: Lærlinger, eller med mindre enn 4 års praksis i bransjen.

• Det er lukket bedømming i dette mesterskapet.
• Vær oppmerksom på at den enkelte oppgavetekst kan overstyre generelle regler og/

eller retningslinjer.
• Eventuell ytterligere informasjon om mesterskapet, vil bli sendt deltakerne etter 

påmelding.

Vennlig hilsen
Oslo Blomsterhandelforening

Vedlegg: 
• Påmeldingsskjema for mesterskapet
• Oppgavetekst for forberedt oppgave
• Invitasjon til Blomsterfesten 



Personinfo

*Deltagernavn:*

*E-post (hit sendes Oppgave 2):*

*Mobilnummer: 

*Klasse (A eller B)

Tidligere mesterskapsplasseringer: 

Utdanning og arbeidserfaring: 
(Fra mnd.år - Til mnd.år)

Firmainfo

*Firmanavn/skole:

*Adresse:

*Telefon:

Interflora medl. nummer:

*Tilhørende lokalforening (Fylke):

NB! Felter merket * MÅ fylles ut

Påmeldingsskjema til 

Oslo OPEN 
24. September 2022 - Grand Hotel
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Forberedt oppgave til 

Oslo OPEN 
24. September 2022 - Grand Hotel

Konkurransetid:
90 minutter
Teknikk:
Valgfri
Maksimum mål:
B:80cm D:80cm H:300cm

Annet:
• Arbeidet må kunne flyttes.
• Alle forberedelser er tillatt, men 

husk at blomsterarbeidet skal bli til i 
konkurransetiden

• Alt nødvendig utstyr og materialer til 
denne oppgaven må medbringes

• Det er ikke anledning til å stille 
spørsmål om oppgaven.


