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Informasjon
Kjære alpakkakollega, alpakkainteressert og alpakkavenn!
Årets alpakkautstilling vil foregå i Thonhallen i Flå, Buskerud.
Tidspunktet for utstillingen blir helgen 21-23. april og vi ønsker å informere om hva som
skjer disse dagene og invitere deg til å delta, både med og uten alpakkaer.
All informasjon, skjemaer og så videre legges ut på foreningens hjemmeside for
nedlastning.

Påmelding
Påmelding gjøres i eget påmeldingsskjema. Husk å fylle ut informasjon om alle dyr som
skal medbringes til utstillingen.
Påmeldingsfrist er 13. mars 2017
Påmeldingsavgift pr. dyr er kr. 350 for medlemmer av foreningen og kr. 700 for ikkemedlemmer.
(*) Ved påmelding av seks dyr eller flere, koster dette henholdsvis kr. 300 pr. alpakka
(medlemmer) og kr. 650 pr. alpakka (ikke-medlemmer).
Husk at alle dyr som skal meldes på må være registrert i Norsk Alpakkaregister (NAR).

Ankomst og rigging
Alle som skal delta med dyr må ankomme Thonhallen på Flå fredag 21. april, kl. 13-21.
Det er stort port inn til hallen på baksiden (i forhold til parkering og inngang) av hallen.
Hver utstiller får anvist sin bås som er satt sammen av publikumsgjerder, som er 110 cm
høye. Båsen er tilpasset det antall dyr og kjønn som er påmeldt utstillingen og vil være
«frittstående» (ikke dele gjerde med en annen besetning).
Husk at alle dyr som ankommer fasilitetene må ha medbragt en gjeldende
veterinærattest (maks 7 dager gammel). Attesten skal forevises før dyrene lastes av
henger/bil til sekretariatet. Det er god plass til parkering av bil og henger på stedet.
Veterinærattest for alpakka ligger tilgjengelig for nedlastning på hjemmesiden til
alpakkaforeningen, slik som all annen nødvendig skjemaer og informasjon.
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Utstillingen
Utstillingen begynner lørdag 22. april kl. 0930. Utstillere må være på plass senest kl.
0830 for informasjonsmøte med dommer/utstillingsansvarlig. Dersom det blir veldig
mange påmeldte dyr (over 145), vil utstillingen fortsette og avsluttes på søndag. Detaljer
om dette blir annonsert etter påmeldingsfristen.
De ulike klassene er definert i en egen oversikt (Utstillingsklasser.pdf).

Auksjon
I år, som tidligere, vil det bli avholdt en auksjon hvor medlemmer kan donere sprang
(eller andre gjenstander, tjenester eller lignende) til inntekt for foreningen. Tilsvarende
auksjon ble avholdt på forrige utstilling (Oslo) og betyr veldig mye for foreningens
driftsinntekter. Inntektene går uavkortet til foreningsarbeid, etablering og gjennomføring
av arrangement for medlemmene.
Avlshingstene vil bli presentert på en profesjonell måte på foreningens digitale
plattformer i tillegg til under selve auksjonen.
Hvis du ønsker å bidra med et hingstesprang, send følgende informasjon til
utstilling@alpakkaforeningen.no:
 Bilde av hingsten
 Navn, alder, farge, stamtavle og annen relevant informasjon
 Betingelser, utover «hoppe må reise til hingst», som er basis.
Hvis du ønsker å bidra med noe annet, til auksjonen, ta kontakt på
utstilling@alpakkaforeningen.no.
Foreningen takker for bidraget!

Sponsor og reklame
I år vil utstillingen baseres på følgende sponsorgrupper:
 Bankettsponsor*
 Sponsor for avkom-klassen (progeny)
 Sponsor for Surpreme Champion-klassen
 Sponsorer for hver Champion i fargeklassene
(* Det kan være flere sponsorer i disse gruppene)
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Sponsorene blir annonsert på foreningens nettsider og annet skrevet materiell, samt
underveis i utstillingen (på høyttaleranlegget).
Foreningen takker for alle bidrag fra sponsorene.

Salgsbord
Det vil være mulighet for å selge egne produkter under utstillingen. Årets utstilling vil bli
godt annonsert i Flå, fra og med helgen før (påskeutfart). Hallen ligger inntil riksvegen
med mye trafikk, og det er godt med parkeringsplasser ved hallen, så vi håper på mange
besøkende.
De som ønsker å sette opp et salgsbord må ta kontakt med foreningen på
utstilling@alpakkaforeningen.no.
Pris pr. salgsbord er kr. 500 for medlemmer og kr. 1000 for andre.

Opphold
Foreningen har reservert et antall rom og hytter/leiligheter på Thon Hotell Flå, Svingelie
8, 3539 Flå. Telefon +47 32 05 35 70. Epost: bjorneparken@thonhotels.no
Hotellet er 2 minutts gange unna utstillingen.
Rommene har 4 sengeplasser.
Leilighetene har tre senger og kjøkken. Hund er tillatt her. De er lokalisert ved NJFFs Jaktog fiskesenter.
Mer informasjon om hotellet her: https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/fla/
Kart til hotellet: https://goo.gl/maps/sqH9CzADHMK2
Oppgi referanse alpakkaforeningen når hotellrom bestilles (kun for medlemmer med
følge), dette må oppgis for å få avtalepris.
Overnatting per voksen per natt
inklusiv frokost
Overnatting per barn per natt inklusiv
frokost
Ekstra per barn på voksen rom per
natt inklusiv frokost
3 retters på lørdag per person
3 retters på lørdag per barn
Hund (hele helgen)
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(Om det er barn på rommet sammen med en voksen koster det 100,- NOK ekstra per
barn. Om barna skal ha ett egen rom koster det 645,- NOK per barn. Barn er fra 3 til 13
år, barn under 3 år er gratis.).
Vi har også fått rabattert pris til 190,-NOK for adgang til Bjørneparken, for de som ønsker
det på f.eks. søndag.
Det er oppstillingsplass for bobiler i nærheten, med mulighet for strøm. Det er også
dusjfasiliteter i hallen, ved behov. Ta kontakt med foreningen hvis du ønsker å benytte
deg av dette.

Kveldsmat fredag
McDonalds Flå er åpent til 23. Det samme er Kiwi, som ligger i kjøpesenteret, som
hotellet også holder til i. Her finnes også hotellrestauranten som er serverer buffet frem
til 21 (er ikke inkludert i hotellprisen). Kjøpesenteret/hotellet er på motsatt side av
riksvegen til Thonhallen, som er utstillingsarenaen.

Lunsj lørdag
Idrettslaget holder kantinen på Thonhallen åpen på lørdag, med enkel bevertning. Vi
oppfordrer alle deltakere og besøkende til å benytte tilbudet, da det gir noen kroner i
kassen for idrettslaget.

Festmiddag
Det vil bli avholdt festmiddag med auksjon på Thon hotell lørdag kl.20.00.
Foreningen har bestilt en 3-retters meny, som er inkludert i pakkeprisen. (Denne koster
545 vanligvis, men vi har fått dette for 250 for voksne). Alternativt buffet til valgfri tid
mellom kl. 12-21 til de som ønsker det, spesifiser dette ved bestilling av rom i så fall,
samt eventuell allergi. Baren er åpen til 02 på stedet.
Vi håper så mange som mulig deltar på festmiddagen, dette er en viktig arena for å bli
kjent og å delta i spennende alpakkarelaterte samtaler!
Send epost til komiteen dersom du har spørsmål!
utstilling@alpakkaforeningen.no
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