Innbydelse til Landsutstillingen 2013.
Østfold Rasedueforening vil igjen få ønske raseduefolket velkommen til Quality
Hotell, Sarpsborg. Denne gang i dagene 3-6. januar 2013.
Hotellet ligger tett inntil E-6, og er godt synlig på høyre side av E-6 når man kommer
nordfra. Kommer man sydfra, tar man av mot Sarpsborg N, Grålum, Skiptvedt. etter
først å ha kjørt over broen over Glomma. Følger så første rundkjøring til avkjørsel 3,
da ser man hotellet på høyre side på andre siden E-6.
Både utstilling, møter av alle slag, kameratskapsaftenen på lørdag, blir som i 2011,
under samme tak.
Påmelding av duer sendes til Jarl Undal, Øyvind Skaldespillergate 13 B, 5518
Haugesund innen 17. november. Påmeldingen bør helst skje samlet fra hver forening
elektronisk via N.R.F. sin hjemmeside www.raseduen.no eller e-post:
utstilling@raseduen.no
Burpenger kr. 65 pr. due sendes samlet fra hver forening innen samme dato til:
Ø.R.F. V/Sigbjørn Johannessen, Trøskehøltet 13, 1708 Sarpsborg, Kontonr. 1145
2025 320. Husk å skrive tydelig navn og adresse på mottaker og avsender på giroen!
Duene MÅ være i utstillingslokalet innen torsdag 3. januar kl. 19.00.
Vaksinasjonspapirer og egenattest skal følge hver kasse, samt erklæring fra
distriktsveterinær til arrangør.
Det blir en egen salgsavdeling med kr. 20 i avgift pr.due, og her må også dette
påmeldes og betales til Sigbjørn Johannessen innen 15-12-2012.
Blir påmeldingen her for stor, ser vi oss berettiget til å kunne begrense en eventuell
salgsavdeling.
Vaksinasjonspapirer etc. må også følge med disse duer.
Utstillingen avsluttes søndag 6. januar kl. 14.00.
Som premier vil det bli benyttet platter med Ø.R.F. sitt motiv.
Spørsmål vedrørende utstillingen rettes til Bjørn Carlo Andersen, tlf.90 72 79 67,
eller pr. e-mail: bj.carlo@online.no
Overnatting kr. 1620 pr. natt i enkeltrom, og kr. 1320 i dobbeltrom inklusiv 3
måltider, og kaffe og kaker i salongene 2 ganger pr.dag, kan kun bestilles til Sigbjørn
Johannessen innen 24. november 2012.
Dette inkluderer også festaftenen lørdag uten drikkevarer, samt adgang til internett,
badeland, badstue, klatrevegg og andre aktiviteter innenfor hotellets vegger i
åpningstidene.
For de som kun skal delta på festaftenen lørdag, er prisen kr. 375 uten drikkevarer.
Påmelding her, må også skje til Sigbjørn Johannessen innen 24. november 2012.
Spesialklubber og andre som ønsker å benytte møtelokalet, må gi beskjed til Cate Iris
Carlo Hansen senest lørdag 5. januar kl. 10.00.
Østfold Rasedueforening ønsker med dette hele duenorge velkommen til Sarpsborg i
dagene 3-6. januar 2013.

