Stort fugleseminar på Lillestrøm 10. mars 2018
I samarbeid med Avifauna vil NTL arrangere fugleseminar på Østlandet. Vi er så heldige å få besøk av en levende
legende i fuglemiljøet – Rosemary Low fra England. Hun er den mest produserende forfatter av bøker om papegøyer
m.m., men også internasjonalt kjent som kurator i Loro Parque og på Palmitos Park i mange år og engasjement i ....
bevarings-prosjekter for papegøyer i naturen.

Stein Henning Olsen

Rosemary Low

Øystein Størkersen

Rosemary vil holde tre foredrag for oss:
1. Feeding parrots and other exotic birds
2. Parrot conservation

3. Improving the quality of life of our birds
Dessuten kommer en av Norges største oppdrettere på store papegøyer:
Stein Henning Olsen. Han vil fortelle om sine oppdrett.
Øystein Størkersen fra Miljødirektoratet vil holde to foredrag: Et om de nye Cites bestemmelsene i Norge og hva
dette vil innebære. Dette er svært aktuelt – spesielt for papegøyeeiere. Dessuten vil han snakke om mulige nye regler
for innførsel av fremmede organismer og hva dette vil bety for oss.
Arrangementet blir på et flunkende nytt hotell – Scandic på Lillestrøm – kun 50 meter fra jernbanestasjonen.
Ca. 10 min togtur fra Oslo lufthavn Gardermoen og fra Oslo sentralstasjon, så plasseringen er svært sentral både for
tilreisende og Oslofolk.
Seminaret vil vare fra kl. 10:00 – 18:00 Det blir en dagpakkekostnad som blant annet inneholder litt å bite i på morgenen, lunsjbuffe og en liten matbit på ettermiddagen samt foredragene.
For de som trenger overnatting, er prisene for enkeltrom kr. 1.090,- og dobbeltrom kr. 1.290,- pr. natt inkl. frokost.
Betales til hotellet, men påmelding skjer til NTL – Påmeldingsfristen er 31. januar.
Prisen for dagpakke blir kr. 800 for sponsorenes ansatte og medlemmer i NTL-klubber. For andre som ikke er med i
NTL-samarbeidet blir dagpakken kr. 1.100,-. Forskjellen i pris tilsvarer årskontingent i svært mange klubber, slik at det
er lønnsomt å melde seg inn. Da får man i tillegg Norsk Tropefuglhobby inkludert hos de aller fleste klubber!
Påmelding (dag pakker + evt. overnatting) skjer til gro.lervik@broadpark.no eller tlf.: 93242739
Innen 31. januar 2018. Husk å oppgi hvilken klubb du er medlem i!
Dagpakkeprisen innbetales til NTLs konto 0530 4742250 – også det innen 31. januar 2018
Vi har foreløpig reservert en del hotellrom, men kan ikke love overnattingsplass til etternølere!

