ALPAKKAUTSTILLIN
G
NÅR

ÅRETS ALPAKKAHAPPENING!

PÅMELDINGSAVGIFT

Medlemmer: kr 350 (*)
Andre: kr 700
Priser pr. påmeldte dyr

DOMMER

Amanda VandenBosch (USA)

21. april 2018

PÅ STEDET

HVOR

SPONSORER

Thonhallen, Flå
Buskerud
Sentrumsvegen, 3539 FLÅ

Kiosk
Utsalg av egne produkter

Reklamemulighet

ANNET

Hotell Thon Bjørneparken
Festmiddag
Hingstesprangauksjon med
mer.

Informasjon
Kjære alpakkakollega, alpakkainteressert og alpakkavenn!
Den Norske Alpakkaforening (DNA) har gleden av å invitere til årets alpakkautstilling!
Den vil i år som i fjor foregå i Thonhallen i Flå, Buskerud.
Tidspunktet for utstillingen blir helgen 20-22. 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
Vi forventer ﬂere påmeldte dyr og ﬂere oppdrettere på utstilling. Med begrenset plass så
antar vi at vi for første gang blir fulltegnet. Vi setter et tak på 130 dyr, som er det vi ser
for oss er maks utnyttelse av plassen i hallen. Derfor ønsker vi å ha en totrinns
påmelding. En plassreservasjon så tidlig som mulig på antall dyr oppdretterne forventer
å stille med, og en endelig påmelding med spesiﬁkke dyr innen fristen. Påmelding gjøres
i eget påmeldingsskjema. Husk å fylle ut informasjon om alle dyr som skal medbringes til
utstillingen.
Siste påmeldingsfrist er 13. mars 2018
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 20. april, kl. 13-21.
Det er stor port inn til hallen på baksiden av hallen.
Hver utstiller har sin egen bås som er satt sammen av publikumsgjerder, som er 110 cm
høye, og byggegjerde mot andre besetninger. Båsen er tilpasset det antall dyr og kjønn
som er påmeldt utstillingen.
Husk at alle dyr som ankommer fasilitetene må ha medbragt en gyldig veterinærattest
utstedt mindre enn 7 dager før. Attesten skal forevises til inspeksjonsverten før dyrene
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lastes av henger/bil. Inspeksjonsverten anviser plassen som er tildelt. 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.

Utstillingen
Utstillingen begynner lørdag 21. april kl. 0930. Utstillere må være på plass senest kl.
0830 for informasjonsmøte med dommer/utstillingsansvarlig. 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
hingstesprang (eller andre gjenstander, tjenester eller lignende) til inntekt for
foreningen. Tilsvarende auksjoner har blitt arrangert tidligere og betyr veldig mye for
foreningens driftsinntekter. Inntektene går uavkortet til foreningsarbeid, etablering og
gjennomføring av arrangementer for medlemmene.
Avlshingstene vil bli presentert på en profesjonell måte på foreningens digitale
plattformer i tillegg til under selve auksjonen.
I tillegg så ser vi også muligheten til å arrangere auksjon på dyr i år! En tanke har vært at
Champion-vinnere får mulighet for dette, slik at auksjonsdyr holder en attraktiv og høy
kvalitet. Her er vi opptatt av en rettferdig og god måte å få arrangert dette på. Vi ser for
oss at en prosentvis andel (15%?) av salgssummen tilfaller DNA som oppgjør for
tilgangen til den markedsplassen en slik auksjon faktisk er. Det vil også være naturlig å
sette en minstepris. Nøyaktig hvordan dette skal foregå vil vi komme tilbake til senere.
Hvis du ønsker å bidra med et hingstesprang, eller har innspill på auksjonsplanene for
øvrig, send en mail til utstilling@alpakkaforeningen.no eller ring utstillingskomiteens
leder Ole Erik Sjøli på tlf 95 18 66 55.
Foreningen takker for bidraget!
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Sponsor og reklame
I år vil utstillingen baseres på følgende sponsorgrupper:
• Bankettsponsorer
• Sponsorer for avkom-klassene (progeny), inntil 4 stk.
• Sponsor for Surpreme Champion-klassen (avtale t.o.m. 2018)
• Sponsorer for Champion i alle fargeklassene *
(* Enkelte er det avtale på t.o.m. 2018)
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 påske. 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. Det vil bli mulighet for å ha bod både inne i hallen,
og utenfor.
Pris pr. salgsbord er kr. 500 for medlemmer og kr. 1000 for andre.

Opphold
Foreningen har reservert 40 rom fram til 20.februar, bestilling må skje før dette.
Det blir muligens også leiligheter tilgjengelig, men pga. annet arrangement i
Bjørneparken, er alle pt. Reservert Jakt- og ﬁskesenteret.For alle spørsmål rundt
bestilling, kontakt Thon Hotels, 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. (Som sagt, begrenset tilgjengelighet)
Mer informasjon om hotellet her: https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/fla/
Kart til hotellet: https://goo.gl/maps/sqH9CzADHMK2
ALPAKKAUTSTILLING2017

4

Oppgi referanse alpakkaforeningen når hotellrom bestilles (kun for medlemmer med
følge), dette må oppgis for å få avtalepris.
700,- enkelt rom
800,- dobbelt rom
900,- trippelt rom
1100,- Familierom 4 pers (med mulighet for økning til 5 pers mot et pristillegg).
Frokost er selvsagt inkludert.
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.
Send epost til komiteen dersom du har spørsmål!
utstilling@alpakkaforeningen.no
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