
 

LANDSUTSTILLING 
2018 

 
 

 
Rogaland Rasefjærfeklubb har gleden av i år igjen og invitere til Landsutstilling 
i Rogaland den 23.-25. November 2018. Utstillingen vil bli avholdt på Forus 
Travbane i hall B som vanlig. Forus ligger midt mellom Sandnes og Stavanger. 
 
Påmelding til lu2018@rrfk.no.  
Absolutt siste frist for påmelding er 28. Oktober 2018. 
 
Påmeldingsgebyr og administrasjonsgebyr sendes til Rogaland Rasefjærfeklubb 
på kontonummer 3290.58.22550. Påmelding er gyldig først når gebyret er betalt. 
Administrasjonsgebyr inkl. utstillingskatalog og inngang til utstillingen alle 
dager kr. 60,- pr. påmelding. 
 
Utstillingsgebyr: Enkeltdyr  kr. 50,- pr. dyr 

Stammesamling kr. 100,- pr. samling 
Volieresamling kr. 160,- pr. samling 

 
Volieresamlinger skal bestå av 1,4 høns/dverghøns. 
Stammesamling skal bestå av 1,2 høns/dverghøns. 
 
Annonsering i utstillingskatalogen eller standplass i hallen bestilles hos 
styret@rrfk.no og koster kr. 250,-for halvside og kr. 500,- for helside. 
 
Utstillingen avholdes etter NRFFs gjeldende utstillings og premiereglement, og 
etter gjeldende veterinærbestemmelser. Alle utstillere utenfor Rogaland 
veterinærdistrikt må ha helseattest ikke eldre enn 7 dager, attesten skal fremvises 
før dyrene tas inn i utstillingshallen, husk at helseattesten skal ha stempel fra 
veterinær. Dyr med kalkbein, utøy eller tegn på sykdom vil bli avvist.  
 
Kjøp og salg av dyr på utstillingen foregår på salgskontoret og det beregnes  
10 % avgift av salgssummen. 
 
Rogaland Rasefjærfeklubb mottar med takk gavepremier til utstillingen. 
 
 
 



Program for landsutstillingen 2018 
 
Torsdag 22. November kl. 17.00-21.00 innsetting av dyr 
Fredag 23. November kl. 08.00-17.00 dømming av dyr 

kl. 17.00-19.00 Åpent for utstillere 
Lørdag 24. November kl. 10.00-16.00  åpent for publikum 
 
Lørdagskveld fra kl. 20.00 vil det bli avholdt stor jubileumsfest på Scandic 
Hotel siden Norsk Rasefjærfeforbund feirer 40-årsjubileum. 
 
Søndag 25. November kl. 10.00-16.00 åpent for publikum 
Premieutdeling  kl. 15.30 

 
På Fredagen er hallen ikke åpen for noen andre enn utstillingskomite og  
dommere. Søndagen får ingen lov til og pakke ned dyr før etter kl. 16.00.   
 
Kafeen vil være åpen under hele utstillingen. 
 
Jubileumsfesten vil bli avholdt på Scandic Hotel Forus, som ligger rett ved siden 
av utstillingshallen. Middagen vil bestå av 3 retter til en pris av 415,- pr. person. 
Middag og drikke betales individuelt. Påmelding til styret@rrfk.no innen  
17. November. 
 
Overnatting kan tilbys på samme sted til følgende hyggelige priser. 
 
Overnatting fra Torsdag-Søndag: 
Overnatting i enkeltrom  pris/rom/natt NOK 810,- 
Overnatting i dobbeltrom pris/rom/natt NOK 1010,-  
 
Overnatting bestilles direkte til hotellet på tlf. 21 61 48 00 eller på e-post 
stavangerforus@scandichotels.com, husk og si at det gjelder overnatting i 
forbindelse med landsutstilling og oppgi bookingkode BROG221118 
for og få den oppgitte prisen. 
 
Vi håper at så mange som mulig vil stille ut dyr på denne utstillingen, slik at vi 
virkelig får vist publikum hva vi holder på med og selvfølgelig også vist fram 
resultatet av årets avl. Meld på mange dyr og ta deg en tur til Rogaland i høst. 
 
Vel møtt hilsen Rogaland Rasefjærfeklubb.  


