
Invitasjon 
til 

Distriktmesterskapet i blomsterdekorering 2022 
arrangert av 

Interflora Telemark og Vestfold Blomsterhandlerforening 
 
 

Tid og sted: 
▪ Søndag 2.oktober 2022 
▪ Porsgrunn videregående skole, Avdeling Sør: Kjølnes Ring 20, 3918 Porsgrunn 
 

Oppgaver i mesterskapet: 
▪ Her og Nå – Mesterskap = to overraskelsesoppgaver- Oppgavetekstene, uten vareliste, vil bli sendt ut 2-

3 dager før konkurransedagen, til den(de) e-post adresse(r) som deltakeren oppgir i påmeldingsskjemaet. 

 

Program og tider å forholde seg til: 
▪ Oppmøte for deltakerne: senest kl.09.00 
▪ Konkurransestart: kl.10.00 
▪ Total konkurransetid: Kl.10.00 til 13.30, inkludert 30 minutters pause. 
▪ Demonstrasjon: Kl.14.00 – 16.00 
▪ Dommergjennomgang: Etter at bedømmingen er utført. 
▪ Premieutdeling: Etter dommergjennomgang og utregning av resultater 
 

Deltakeravgift: 
Interflora-medlemmer og deres ansatte, elever/studenter i blomsterdekoratørfaget, og lærlinger fra 
medlemsbedrifter i ODH betaler kr. 1000,- pr. person. Andre deltakere betaler kr. 1500,- 
▪ Interflora-deltakere vil bli trukket på avregningen. 
▪ Elever/studenter, ODH-lærlinger og andre må betale inn deltakeravgiften til Interflora Telemark 

og Vestfolds konto 2515 06 05450 innen fredag 23.september. 
 

Bindende påmelding til mesterskapet innen fredag 16.september til: 
Interflora Norge SA v/Jørn Inge Løssfelt på e-post: jil@interflora.no 
 

Har du spørsmål: 
Kontakt da Anja Larsen, Bentes Blomster i Skien på enten mobil 915 13 189 
eller e-post: anja.pip@gmail.com 
 

Velkommen 
 

VIKTIG! 

▪ 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 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 jil@interflora.no 

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

med mindre enn 4 års praksis i bransjen. 

▪ Det er åpen bedømming i dette mesterskapet. 

▪ Eksponering av sponsing må søkes om ved å henvende seg på mail til jil@interflora.no senest 1 uke før 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. 

 

Vedlegg: Påmeldingsskjema til mesterskapet, og Verktøy-Rekvisitaliste. 
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