
Kreds 1 inviterer
til dobbelt burløs udstilling 10/7-21

Adresse: Spejderhytten, Gemmas alle 100, 2770 Kastrup

Dommere:
Racedyr – Jan Schoop og Bertus van Dijk
Kæledyr – Anne Iversen – Cecilie Drobek Mejdahl
Hjælpedommer allround: Christina Rørbæk

I DISSE COVID-TIDER, VIL DER KUNNE SKE ÆNDRINGER I SIDSTE ØJEBLIK. VI SKAL NOK SØRGE 
FOR AT HOLDE JER UNDERRETTET. 

Fredag 9/7: Mulighed for indtjek efter aftale. 

Program lørdag:
Indtjek 8.00-9.30
Velkomst og start på bedømmelser: 10.00
Frokost: 12.30-13.00
For sjov konkurrencer i løbet af dagen
Derefter bedømmelser, fælles oprydning og finaler med præmieoverrækkelser.
Vi satser på at være færdige omkring kl 18.
Alle tider er ca.-tider.

Mad og drikke: Der vil ikke være mulighed for at købe mad. Det er tilladt selv at medbringe mad og
drikke. Der er Netto og pizzeria i nærheden.
Kaffe/te og kage hele dagen: 25 kr.

Efter udstillingen hygger vi og tænder op i grillen!
Medbring selv mad til grillen samt drikkevarer. Kreds 1 har forskellige salater, dressing og brød.
Giv besked om du griller med af hensyn til hvor meget salat vi skal snitte.

Tilmeldingsfrist: 1/7-21 til følgende gebyrer:
Enkelt udstilling pr. marsvin: 50 kr. Begge udstillinger pr. marsvin 75 kr. Opdrættergruppe: 25 kr. 
Begge udstillinger 40 kr.

Øvrige gebyrer:
Transitdyr: gratis for udstillere, 10 kr. for ikke-udstillere.

Tilmeldingerne sendes til dmk.udstilling@gmail.com. Husk at benytte de officielle 
tilmeldingsblanketter, der findes på DMKs hjemmeside. Spørgsmål ang. udstillingen kan rettes til 
Benedicte Botorp på b.botorp@gmail.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. 5358, kontonr. 0000249203 eller mobilepay 654011. Husk at skrive 
dit navn på indbetalingen og gerne hvad du betaler for. 



Husk at der skal være korrekt stambogsnummer på racedyr, champdyr og A-dyr – vi tjekker det!

Overnatning: I gåafstand fra udstillingsstedet ligger Copenhagen Go hotel. 

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.
Derudover søger vi også kagebagere.

Hvis man overvejer at udstille og aldrig har prøvet det før, så kontakt Benedicte Botorp på 
b.botorp@gmail.com som vil forsøge at finde én i nærheden af dig som kan hjælpe dig godt i gang.

Hvis du gerne vil udstille men ikke har lyst til eller mulighed for at være til stede under udstillingen 
stiller vi en hjælper til rådighed som vil vise dyret for dig. Kun 1 person vil håndtere dine dyr 
udover dommeren.
Udstillingen bliver holdt i en spejderhytte hvor det er muligt at sidde ude på overdækket terrasse, 
her kan man trimme, snakke og hygge. Vi håber selvfølgelig at vejret er med os. Vi har sprit til 
hænderne, og forventer at folk bruger deres fornuft når vi er samlet

Vi glæder os meget til at se jer alle sammen!
De bedste hilsner Kreds 1s bestyrelse.


