LANDSUTSTILLINGEN 2016 – Quality Airport Hotell Stavanger 22.-24. januar 2016.
Det inviteres til landsutstilling for raseduer på Sola i samme hotell som vi tidligere har mange gode
erfaringer med. NRF styret står på vegne av alle landets lokalforeninger, for første gang som
arrangør. Dette blir et samarbeidsarrangement med brevdueforeningen som har brevdueutstilling
og årsmøte samme tidspunkt. Håper mange duefolk kan samles denne helgen.
Påmelding av duer sendes senest innen 31.desember 2015 til utstilling@raseduen.no
Nytt oppdatert påmeldingsskjema finnes på www.raseduen.no og det gjøres oppmerksom på at de
gamle påmeldingsskjemaene ikke lenger skal brukes.
Påmeldingsavgift er kr 75,- pr. due som skal innbetales til bankgiro 1503.66.80552 v/Kasserer
Gunnar Brandal – NRF, innen 31.desember 2015.

Duene skal leveres i utstillingslokalet senest fredag 22. januar kl. 16.00.
Vi gjør oppmerksom på at det blir en rutine endring i forhold til tidligere praksis vedrørende
innsetting av duene.
1) Den enkelte forening skal stå ansvarlig for innsetting av medlemmenes duer.
2) Vann og mat -kopp blir satt frem/utdelt og skal settes på plass i buret sammen med duen.
3) Når duen tas ut så skal vann og mat –kopp leveres tilbake til angitt sted.
Helseattest, vaksinasjonsskjema og egenerklæring skal følge med duene. Forøvrig i henhold til NRF
utstillings reglement.
Utstillingen er åpen: Lørdag kl. 1400 – 1900. Søndag kl. 1000 – 1400.
Vi anbefaler overnatting på Quality Airport Hotell Stavanger. Hotellet tilbyr flere alternative pakker
og bestilling gjøres direkte til Geir Rune Eriksen, tlf 99746037, geir.rune.eriksen@choice.no
Innbetaling av hotell pakke betales på forskudd til kto: 9365.23.87096 senest innen 15. januar
2016 – innbetaling merkes med navn og pakke.
Pakke 1.
Fredag – søndag inkl
Middag fredag
Frokost lørdag
Kaffe te
Frukt / kake
Soft ice popcorn
Lunch lørdag
Festmiddag lørdag inkl 1 gl drikke
Frokost søndag
Kr 2450,- pr person i dobbeltrom tillegg for enkeltrom kr 500,Pakke 2.
Lørdag – søndag inkl
Dagpakke lørdag
Festmiddag lørdag inkl 1 gl drikke
Frokost søndag
Kr 1500,- pr person i dobbeltrom tillegg enkeltrom 400,-

Pakke 3.
Lørdag – søndag
Festmiddag lørdag inkl 1 gl drikke
Frokost søndag
Kr 1150, pr person i dobbeltrom tillegg for enkeltrom kr 300,Dagpakke.

Kr 395,- som inkl. kaffe te, frukt soft ice , popcorn og lunch
Festmiddag.

Kr 600,- som inkl. 1 gl drikke til mat samt felles aperitiff i forkant av middag

Salgsavdelingen gjelder kun for vaksinerte duer- tilgjengelige bur må avklares med Ole Kjell Løvås,
tlf 48162922.
Spørsmål angående utstillingen kan rettes til Hans Petter Nernes, tlf 48019001.

