
Team Special inviterer til burløs dobbelt 1-dags udstilling 14/4-2018
Adresse: Bakkelandets Friskole, Nimdrupvej 2, 8740 Brædstrup.

Nete Dietrich, DK, dømmer special udstillingerne for alle racedyr.
Kennet Hansen, DK, dømmer special udstillingen for kæledyr og børnedyr.
Jytte Kruse, DK, dømmer racedyr senior, sjælden variant, ustandardiseret, grupper og 
kæledyr junior, ordinær udstilling.
Lene S. Kristensen, DK, dømmer racedyr junior, kæledyr senior + veteran, grupper og 
børnedyr, ordinær udstilling.

Program lørdag 14/4.:
Indtjek 8.00-9.30
Velkomst og start på bedømmelser: 10.00
Frokost: 12.30-13.15.
Herefter bedømmelser og præmieoverrækkelse
Alle tider er ca.-tider.
I løbet af udstillingen vil der være for-sjovkonkurrencer.

Tilmeldingsfrister og gebyrer:
Ordinær tilmelding: 3/4-18 til følgende gebyrer:
Pr. marsvin: 1 udstilling 50 kr (husk at skrive hvilken udstilling), eller begge udstillinger 70 kr 
Opdrættergruppe: 1 udstilling 35 kr, eller begge udstillinger 50 kr
Som ikke medlem af DMK er det muligt at udstille mod et gebyr på 50 kr pr udstilling.
Er du ikke medlem af en specialklub? Så er det muligt at melde sig ind i den eller dem der bedst 
passer til dine dyr, racedyr eller kæledyr. Find din specialklub på Dansk marsvineklubs hjemmeside,
under fanen links.

Eftertilmelding: 6/4-18 til følgende gebyrer:
Pr. marsvin: 1 udstilling 70 kr, eller begge udstillinger 85 kr
Opdrættergruppe: 1 udstilling 45 kr, eller begge udstillinger 60 kr.

Øvrige gebyrer:
Transitdyr: gratis for udstillere, 10 kr for ikke-udstillere.
Det vil ikke være muligt at købe salgsbure, men det er tilladt selv at medbringe kasser med salgsdyr.

Morgenmad: 15 kr, brød, smør, diverse pålæg, kaffe/the og juice). Skal forudbestilles.
Frokost: 30 kr, rugbrød med forskelligt pålæg som stilles frem til selvbetjening. Skal forudbestilles. 
Kaffe/te/kage (vi søger kagebagere) hele dagen: 20 kr

NB: indtjektiderne skal overholdes!
Tilmeldingerne sendes til bluebell-75@hotmail.com. Husk at benytte de officielle (nye) 
tilmeldingsblanketter, der findes på DMKs hjemmeside. Spørgsmål ang. udstillingen kan rettes til 
Christina Rørbæk på bluebell-75@hotmail.com eller sms 22397441.

Betaling: indsættes på reg.nr. 1345, kontonr. 3497 601 311 eller mobilepay 20283101 , Signe 
Kappel Egelund. Husk at skrive dit navn på indbetalingen og gerne hvad du betaler for.

NYT NYT: ang indtjek.
Alle udstillere bedes selv medbringe håndklæde som egne dyr tjekkes ind på. Dette for at minimere 
evt smitte og for at spare teamet for ekstra arbejde med efterfølgende vask.

mailto:bluebell-75@hotmail.com


Hjælp søges: Som altid har vi brug for masser af hjælp til udstillingen. Meld dig gerne til på 
forhånd, især hvis du er indtjekker eller sekretær. Alle er meget velkommen til at hjælpe med stort 
og småt, om det så bare er at svinge en kost.

Opgaver der søges hjælp til:
 Indtjek (kræver uddannelse)
 Sekretær (kræver uddanelse)
 Hjælpe førstegangsudstillere
 Gøre klar til morgenmad og frokost
 Holde orden i udstillingslokalet (feje osv.)
 Finde sponsorgaver
 Bage kage til madboden

Vi glæder os meget til at se jer alle sammen!
De bedste hilsner Team special.


