
 
Landsutstillingen for Tropefugler i Drammen 

Travhall 19-20.10.2019 
Dommere blir: Bjarne Christensen (begge undulatklassene), Knud Eigil Hansen, Danmark (kanari), Frank Fredriksen 

(krumnebb), Rolf Rørtvedt (spissnebb) og Morten Haug (dvergpapegøyer) 

Klasseinndeling og reglement – se NTL nettsider www.tropefugler.no  Utstillere må være medlem i en klubb 

tilsluttet NTL. Mer info sendes ut via klubbene. 

Påmeldingsgebyr. Kr. 100,- pr. utstillingsnummer – maks kr. 600 pr. deltaker – betales ved fremmøte. 

Påmelding av utstillingsundulater (Engelske) og vanlig australske undulater sendes post@norsk-undulatklubb.no 

Påmelding festmiddag og alle andre fuger enn undulater 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. Påmeldingsfrist alle andre fugler og festmiddag er mandag 30. september,  

 

Meny for festmiddagen er:  

Grillet kamskjell, ertepure`og soyasmør (Soya, bløtdyr,laktose) 
Grillet Entrecote med saute grønnsaker, syltet løk, bernaisesaus 
Serveres med ovnsbakte poteter (aparte) . (Laktose,egg) 
Crème brûlée med friske bær. (Laktose, Egg)   

Pris er kr. 525, som betales til  konto 0530 3824075 eller VIPS – til nr. 519454. 

Innlevering av fugler skjer fredag 20. oktober i tidsrommet kl. 16:00 -22:00. NB! Det skal være ro i lokalet 

etter kl. 22, slik at fuglene får hvile! 

Landsmøtehotell denne gangen blir Clarion Collection Hotel Tollboden, Tollbugt. 43, 3044 

Drammen. Ligger i kort gangavstand fra Drm. Jernbanestasjon. 

Overnatting bestilles til hotellet - på mail cc.tollboden@choice.no eller telefon 32805190 og oppgi booking 

nr.  1026GR010580 
Vi har reservert en del rom fram til 15. august. Etter dette kan dere fortsatt bestille, men da med gjeldene pris -5% frem til hotellet 

er fullbooket.  

For de som overnatter er Frokost 07-11, samt kveldsmat kl. 18.00-21:00 og afternoon sweets 15:00 – 17:45 inkludert. 

Til informasjon koster parkering på huset 180,- for de som overnatter og 80,- for de som kun skal parkere for å spise.  

Kveldsbuffet for de som ikke overnatter koster kr. 215,- pr. person. 

De som ikke får rom der anbefales å bestille på First Hotel Ambassadeur. Dette ligger rett ved 

jernbanestasjon, Strømsø Torg 7.  Kort gangavstand mellom disse hotellene. Bestill på nett, eller til telefon 

31012100.  
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Rutebilstasjonen ligger rett ved siden av Jernbanen og First hotell Ambassadeur. Derfra kan rute 101 

brukes til Travbanen, den kjører mer direkte.  Rute 51 derfra kan også brukes.  

NTLs Landsmøte blir i Drammen Travhall lørdag 19. oktober kl. 14:00 

Søndag kl 12:00 i Drammen Travhall holder Morten Haug foredraget:  

Regler for å eie papegøyer  Hva kreves for hold og handel av truede arter.  

Dette er spesielt viktig for alle som har fugler på Cites 1-lister 
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