Kreds 1 og Hovedbestyrelsen inviterer til 3 udstillinger og PR 28., 29. og 30.
september 2018
Adresse: Vores Levende Hobby messe, Forum, Julius Thomsens Plads 1, 1925
Frederiksberg C (København)
Vær med til et helt særligt event i Forum, hvor du ikke alene vil kunne udstille dine marsvin, men
også kan bidrage til at komme ud til folket med information om marsvin, og besøge messen og alle
de mange andre spændende stande og foredrag. Det bliver en kombination af marsvineudstilling og
PR-event i stor stil, med masser af besøgende.
Messen forløber over tre dage, og derfor holder vi én udstilling pr. dag, således at vi også
overholder DMKs regler om max. tre udstillinger på en weekend. Du kan vælge at deltage i bare én,
to eller alle tre. Den dag du står på udstillerlisten, får du gratis adgang til messen. Er I flere i
familien som gerne vil med, er det derfor vigtigt at I alle deltager som udstillere.
Se mere her: http://www.forumcopenhagen.dk/da-DK/Arrangement/Vores-Levende-Hobby.aspx?
Action=1&M=NewsV2&PID=682
Vi har også sørget for et par foredrag med emner både for nuværende og kommende marsvineejere.
Disse vil være i et lokale for sig.
Udstillingen er med bure, som skal benyttes så det ser pænt og ordentligt ud.
Dommere:
Fredag, kæledyr og børnedyr: Christina Rørbæk, racedyr (fra kl. 16-19): Hildur
Jóhannesdóttir
Lørdag, racedyr: Nete Dietrich, kæledyr og børnedyr: Rikke M. Breiner
Søndag, racedyr: Lene S. Kristensen, kæledyr og børnedyr: Christina Vildershøj
Program fredag d. 28/9.:
Indtjek for alle: 9.00-10.00
Velkomst og start på børne-kæledyrsbedømmelser: 11.00
Frokostpause: 12.30-13.15
Herefter bedømmelser og præmieoverrækkelse ca. 18
Racedyr starter først kl. ca. 16, og vi forventer præmieoverrækkelse ca. 19.30.
Alle tider er ca.-tider.
Foredrag 14-15: ”Sundhedstjek af marsvin” af Christina Vildershøj
Messen er åben 10-20, og marsvinene skal være til stede i det tidsrum.
Program lørdag d. 29/9.:
Indtjek for alle: 8.30-9.30 (kom helst i god tid, så vi ikke skal have indtjek når udstillingen åbner)
Velkomst og start på bedømmelser: 10.00
Frokostpause: 12.30-13.15
Herefter bedømmelser og præmieoverrækkelse ca. 16.15
Alle tider er ca.-tider.
I løbet af udstillingen vil der være for-sjovkonkurrencer.
Foredrag 17-18: ”Marsvin som hobbydyr” af Christina Vildershøj
Messen er åben 10-18, og marsvinene skal være til stede i det tidsrum
Program søndag d. 30/9.:
Indtjek for alle: 8.30-9.30 (kom helst i god tid, så vi ikke skal have indtjek når udstillingen åbner)
Velkomst og start på bedømmelser: 10.00
Frokostpause: 12.30-13.15 ??
Herefter bedømmelser og præmieoverrækkelse ca. 16.30
Alle tider er ca.-tider.
Messen er åben 10-17, og marsvinene skal være til stede i det tidsrum

Hver dag, i løbet af udstillingen, vil der være for-sjovkonkurrencer.
Tilmeldingsfrister og gebyrer:
Sidste frist er: Man. 3/9-18 til følgende gebyrer:
Pr. marsvin: Fredag: 30 kr, Lørdag: 55 kr., Søndag: 50 kr. Opdrættergruppe alle dage: 25 kr
Tilmeldes det samme dyr flere dage, gives der 10 kr i rabat pr. dyr.
NB: hvis du udstiller flere dage i træk, skal dyrene overnatte på udstillingen. Arrangørerne er til
stede i hele åbningstiden og der er vagt hele døgnet.
Det vil ikke være muligt at tilkøbe salgsbure, da der ikke må sælges noget fra standen, men tag
gerne visitkort med! Ligeledes kan vi desværre heller ikke have transitdyr.
Der vil ikke være salg af mad/drikke fra DMKs side, da der er catering-muligheder på selve messen.
NB: indtjektiderne skal overholdes! Kør i god tid, da det kan være en udfordring at finde parkering.
En dagsbillet koster 75 kr. Se mere her: https://www.frederiksberg.dk/parkeringsbillet
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 Vildershøj på dmk-formand@marsvineklub.dk
Betaling: betalingsfristen er 3.9.18 og gebyrerne indbetales på DMKs konto: reg.nr. 1551 konto nr.
5807549 eller på mobilepay 76077. Skriv ”Forum” i beskedfeltet.
Hjælpere:
Vi kan som altid godt bruge hjælpere i løbet af udstillingerne:
 Indtjekkere (kræver uddannelse)
 Sekretærer (kræver uddannelse)
 Førstegangsudstillerhjælper
 Nogen der vil holde standen pæn og ryddelig (svinge en kost og sådan)
Vi glæder os meget til at se jer alle sammen!
De bedste hilsner Kreds 1s bestyrelse og hovedbestyrelsen.

