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Dansk marsvineklub inviterer til DM i marsvin 26. september 2020
Og en ordinær udstilling 27. september 2020.
Samt generalforsamling for DMK kl 8.05- 9.45.
Adresse: Stengård skole, Triumfvej 1, 2800 Kongens Lyngby
Dommere DM:
Racedyr: Anniken Kjærnet, Norge. og og Aida Depner, Finland.
Kæledyr: Ina Kristin Berg, Norge og Cissi Löfkvist, Sverige
Plus endnu 1-2 dommere, som vil blive annonceret rettidigt på hjemmeside og facebook.
Dommere ordinær:
Samme dommere, de dømmer bare det modsatte af dagen før.
Mulighed for rettelser da vi på nuværende tidspunkt ikke kender til flyplanen, dommere vil blive annonceret rettidigt
på hjemmeside og facebook.
DM-udstillingen færdiggøres lørdag og ordinær udstilling færdiggøres søndag.
Program lørdag 26/9.:
Indtjek: 8-9.30
Velkomst og start på bedømmelser: 10.00
Frokost: 12.30-13.30.
Udklædningskonkurrence. Se regler længere nede
I løbet af udstillingen vil der være for-sjovkonkurrencer.
Derefter bedømmelser, let oprydning og finaler med præmieoverrækkelser.
Fælles aftensmad og hygge.
Program søndag 27/9.:
Generalforsamling for DMK 8.00 - 9.45
Start bedømmelser ordinær udstilling: 10.00
Let frokost: 12.30 - 13.00
Færdiggørelse af bedømmelser
Til sidst fælles oprydning med nedtagning af bure og finaler med præmieoverrækkelser.
Alle tider er ca.-tider.
Vi vil gerne holde rask tempo så dommerne kan nå hjem.
Sidste tilmelding: 16/9-20
Vi lancerer et nyt koncept: Tag to betal kun for én: dvs at det koster 80 kr pr. marsvin at deltage i DM og så er den
ordinære udstilling gratis. Det samme gælder for opdrættergrupper som koster 30 kr pr. gruppe.
Deltager du kun søndag er prisen 60 kr pr dyr og 30 kr pr gruppe.
Øvrige gebyrer:
Transitdyr: gratis for udstillere, 10 kr for ikke-udstillere.
Overnatning er ikke muligt på skolen. Vi henviser i stedet til at lave 'sove-aftaler' hos andre udstillere eller bruger
booking.com
Udklædningskonkurrence - regler:
Alle kan deltage, 1 dyr pr person.
Det er dyret som skal klædes ud, fx som julenisse.
Ingen udklædning må være til skade eller gene for dyret.
Vurderes det at udklædningen ikke er forsvarlig vil blive parret diskvalificeret.
Det er gratis at deltage, og der er en fin præmie til vinderen.
Dømmes af alle dommere.
Finder sted efter frokost lørdag.
Morgenmad: brød med div samt kaffe, te, mælk og juice: 20 kr pr dag
Frokost lørdag: Let pastasalat med kylling eller tun og et flute til at gnave.: 30 kr

Frokost søndag: Smør selv rugbrødsmadder, lidt blandet pålæg, ikke noget fancy: 20 kr
Kaffe/te/kage (vi søger kagebagere) hele dagen: 20 kr
Aftensmad: Der vil være buffet, se menu længere nede: 100 kr
Børn er halv pris.
Husk at skrive på tilmeldingen om du skal have morgenmad, frokost og aftensmad.
Der er dagligvareforretning tæt på udstillingsstedet hvor der vil være mulighed for indkøb af mad og drikkevarer. Det er
tilladt selv at have mad og drikke med.
Tilmeldingerne sendes til dmk.udstilling@gmail.com BEMÆRK NY E-MAIL
Husk at benytte de officielle tilmeldingsblanketter, der findes på DMKs hjemmeside. Spørgsmål ang. udstillingen kan
rettes til Christina Rørbæk på bluebell-75@hotmail.com.
Husk at det er muligt som ikke medlem at udstille for et gebyr på 50 kr pr udstilling. Har du prøvemedlemskab skal du
ikke betale dette ekstra gebyr.
Betaling: indsættes på reg.nr. 1551, kontonr. 5807549, vigtigt! husk at notere at det er vedr DM. Mobilepay er 479922,
Dansk Marsvineklub.
Vi har som altid brug for hjælp, og derfor vil der inden udstillingen blive lagt en liste op på gruppen "DMK - medlem til
medlem" på facebook hvor man kan melde sig på mindst én opgave pr udstilling. Har man ikke nået det inden skriver
man sig på ved indtjek.
Menuen for lørdag aften:
Øl-braiseret oksesteg
Glaseret skinkesteg med sennep, honning og rosmarin
Frikadeller
Hvidløgsstegt kylling med timian og tomat
Flødekartofler
Saltbagte kartofler med aioli
Spicy coleslaw med hvidkål, gulerod og cremet dressing
Pasta vendt i basilikumpesto med forårsløg og semi-dried tomater
Grøn salat med æbler, citronfløde og sprødt rugbrød
Dertil flute og brød.

Vi glæder os meget til at se jer alle sammen!
De bedste hilsner DMK's bestyrelse.

