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Landsutstillingen for Tropefugler i 
Drammen Travhall 21.-22.10.2017 
Dommere blir: Svein Inge Johnsen (begge undulatklassene), Steen Dickov Hansen, Danmark (kanari), Frank 
Fredriksen (krumnebb), Rolf Rørtvedt (spissnebb) og Morten Haug (dvergpapegøyer) 

Klasseinndeling og reglement – se NTL nettsider www.tropefugler.no  

Påmeldingsgebyr. Kr. 60,- pr. utstillingsnummer – maks kr. 600 pr. deltaker – betales ved fremmøte. 

Påmelding av utstillingsundulater (Engelske) og vanlig australske undulater sendes Kjell Olsen 
kjeolse@online.no (evt. spørsmål tlf: 48146754) Husk å angi hvilken type undulater som stilles – se nærmere 
opplysninger på NUKs nettsider og NTLs utstillingsreglement  

Påmeldinger av fugler til alle andre klasser sendes Gro D. Lervik, Store Landfall øvre 75, 3025 Drammen 
gro.lervik@broadpark.no (Evt. opplysninger etc. 93242739). Mer info om utstillingen sendes ut til de som melder 
på fugler eller ønsker det.  

Innlevering av fugler skjer fredag 20. oktober etter kl. 18:00  

Påmeldingsfrist fugler og bestilling overnatting/festmiddag er søndag 1. oktober  
Denne gangen skal både påmeldinger av fugler og bestilling/betaling for 
hotellrom/festmiddag skje til Drammen Stuefuglforening! 
Festmiddag på hotell Scandic Park Drammen lørdag 21. oktober kl 20:00 

• Forrett: Sukkersøtet laks med marinert agurk, dillkrem, fritert potetlefse, microgrønt og olivenolje 
• Hovedrett: Helstekt svinefilet med sellerikrem, sopp, glaserte rødbeter, salviesjy med sprøstekt panchetta og 

urtestekte poteter 
• Dessert: Bringebærmousse på sjokoladebunn med nyr. bringebærgelé og bringebærsorbet 

Dersom noen skal ha en annen meny må de selv bestille denne i restauranten, men si i fra slik at det blir 
dekket ekstra kuvert ved festbordet. Ta kontakt hvis allergi – så skal vi viderebringe beskjed. 

Enkeltrom kr. 950,-. Dobbeltrom kr. 1.150,- pr. døgn inkl. frokost.  Festmiddag kr. 425,-. 

Betaling for hotellrom og festmiddag innbetales til Drammen Stuefuglforenings konto 0530 3824075 samtidig som 
påmelding sendes Gro D. Lervik gro.lervik@broadpark.no Siste frist er 1. oktober 2017. 

DSF har forhåndsbooket en del rom, men det gjelder å være tidlig ute for å sikre seg plass. Siste frist er 1. 
oktober 2017. 

 

 

 

Landsutstillingen 2017
Drammen travhall 21. og 22/10 2017

Sett av denne helgen til 

høydepunktet dette året.


