
Team Jensen indbyder til dobbelt endagsudstilling UDEN bure d. 04-08-18 

 

Adresse: Als Hallen, Vikingvej 6, Als, 9560 Hadsund 

 

Dommere: 

Racedyr: Eva Helgren og Lene S. Kristensen (DK) 

Børne-/kæledyr: Jennifer Dittgen (Sverige) 

 

Racedyrsdommerne vil afhængigt af tilmeldte dyr dømme børne-/kæledyr på den ene udstilling 

udover deres racedyr. Nærmere fordeling følger når vi kender antal tilmeldte dyr.  

I tilfælde med mange dyr tilmeldt kan Christina Jensen træde til som kæle- eller racedyrsdommer.  

 

Tilmelding og betalingsfrist: 

Tilmeldingsfrist d. 28-07-2018 (med mulighed for at betale 31/7, men giv besked hvis dette benyt-

tes) 

Tilmelding efter denne dato kan kun ske efter forudgående aftale med teamet. 

Hvis der er tilmeldt eller betalt efter denne dato, afvises dyret ved indtjek. 

Tilmeldingen sendes til: benediktejensen87@gmail.com  

Spørgsmål vedr. tilmelding eller udstillingen kan stilles til Benedikte på ovenstående mail eller på 

tlf. 22 43 78 57 (helst mellem kl. 15-17) 

Bemærk: DMK’s officielle tilmeldingsblanketter skal benyttes. 

 

Gebyrer: 

Udstillingsdyr: 50 kr. (for én udstilling) / 70 kr. (for begge udstillinger) 

Opdrættergruppe: 35 kr. (for én udstilling) / 50 kr. (for begge udstillinger) 

Transitdyr: 10 kr./stk. 

 

Forplejning: 

Der vil ikke blive serveret mad på denne udstilling. Der vil kun være kaffe og the (og tilbehør hertil) 

på udstillingen. 

OBS! Als Hallen holder dog åbent i deres cafeteria, så der vil være mulighed for at købe lidt på ste-

det. 

 



Burløs udstilling: 

Vær opmærksom på at dette er en BURLØS udstilling. Husk derfor at mindstekravet for plads er 

(indvendige mål) 29*34 cm. Benyttes duekasser svarer dette til 3 rum i sådant. 

Disse mål gør sig gældende både for udstillings- og transit/karantænedyr. 

Husk selv at medbringe egne drikkeflasker, mad, hø og grønt til hvert dyr og evt. køleelement, hvis 

det bliver varmt. 

 

Beløbet sættes ind på: reg. nr. 9365 konto nr. 3295638477 

Det er vigtigt, du skriver navn og medlemsnummer på overførslen, så vi kan finde betalingen. 

Det er også muligt at indbetale via mobilepay til 22 43 78 57 

 

Er man ikke medlem af DMK, kan man sagtens udstille alligevel. Så er der blot et ekstra gebyr på 

50 kr. pr. udstilling (dvs. ønsker man at deltage i begge udstillinger på en dobbeltudstilling som 

denne, er det samlet 100kr. pr. ikke-medlem) ud over tilmeldingsgebyret, som betales sammen 

med tilmelding.  

 

Program: 

8.00-9.30: Indtjek 

 8.00-8.30: Indtjek for jyske udstillere 

 8.00-9.30: Indtjek for sjællandske udstillere 

9.30: Velkomst med praktiske oplysninger 

10.00-13.00: Bedømmelser 

13.00-13.30: Middag 

13.30-17.00: Bedømmelser 

 

Når bedømmelserne er slut, er der fælles oprydning og derefter præmieoverrækkelse 

 

Da det er en dobbelt endagsudstilling vil der skulle holdes et ordentligt tempo. Alle bedes derfor 

sørge for at holde sig til. Jo glattere det hele går, jo lettere bliver det at slutte til tiden. 

Der vil være for sjov konkurrencer samt lotteri undervejs på udstillingen. 

 

Vi håber at se så mange som muligt til vores udstilling! 

Mvh. Team Jensen 


