Dansk marsvineklub inviterer
DM lørdag 11/6-2022
Og ordinær udstilling søndag 12/6-2022
m. bure.
Østerhåbsskolen afd. Torsted
Søndre Torstedsvej 1, 8700 Horsens.

Vores dommere er:
Evelyne van Vliet.
Flere dommere kommer senere.
Program lørdag 11/6-22:
Check ind for alle: 7.45-9.00
Velkomst 9:50
Start på bedømmelser: 10.00
Frokost: 12.30-13.00.
”For-sjov” konkurrencer 12:55
Bedømmelser fortsættes
Finaler med præmieoverrækkelser for alle klasser
Fælles aftenbuffet ca. 19.00
Program søndag 12/6-22:
Check ind for Ordinær udstillere: 8:30-9:00
Bedømmelser starter: 9:30
”For-sjov” konkurrencer når de passer ind
Finaler med præmieoverrækkelser for alle klasser.
Fælles oprydning!
Vi satser på at være færdige tidligt
Alle tider er ca. tider.
Begge udstillinger er med bure, og disse skal benyttes.
Tilmeldingsfrister og gebyrer:
Tilmelding: senest 1/6-22 til følgende gebyrer:
Deltagelse til DM 85kr. Ordinær 60 kr
Opdrættergruppe: DM 45kr. Ordinær 35 kr
Deltagere fra DM har gratis anden dags udstilling.
Tilmeldingerne sendes til dmk.udstilling@gmail.com. Husk at benytte de officielle
tilmeldingsblanketter, der findes på DMKs hjemmeside.
Vi beder folk huske på, at det er vigtigt at få bragt sine stamtavler i orden før udstillingen.
Det gælder både registrering af kæledyrschamps, racedyr over 5 måneder samt alle dyr der skal
udstilles som A-dyr. Stamtavlerne skal være bestilt og betalt før udstillingen.
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.

Husk at medbringe eget håndklæde til check ind!
Husk at benytte DMK stambogsnumre på tilmeldingsblanketten!
Betaling: indsættes reg.nr. 1551, konto nr. 5807549 eller mobilepay: 479922 til DMK
Husk at skrive at det er vedrørende DM dit navn på indbetalingen og gerne hvem/hvad du betaler
for.
Øvrige gebyrer:
Transitdyr: gratis for udstillere, 10 kr for ikke udstillere. NB: check ind tiderne skal overholdes!
Morgenmad: 25 kr. (brød, smør diverse pålæg, kaffe/the, juice) Skal forudbestilles.
Kaffe/ te/kage hele dagen: 20kr.
Frokost: Sandwich Lille 40kr. Stor 55kr.
Kylling / Bacon
Skinke / ost
Roastbeef
Æg og Rejer
Sandwich skal være bestilt med tilmeldingen.
Der er pizzaria, Netto og Rema1000 indenfor 500 m. McDonalds 1,1 km.

Aften Buffet lørdag aften
Kokken og Jomfruen Buffet
Forret: Cremet tunmousse
Hoved retter:
Øl- Braiseret oksesteg
Glaseret skinke
Klassiske frikadeller
Hvidløgsstegt kylling
Klassiske flødekartofler
Saltbagte Kartofler
Spicy coleslaw
Pasta vendt i basilikumpesto
Grøn salat med æbler
Dessert: Klassisk citronfromage
Pris: 155kr pr kuvert
Vegansk alternativ er i støbeskeen!
Spørgsmål ang. udstillingen kan rettes til Dorthe Lundkjær Thorup
Mail: Teamrivendall@gmail.com

Hjælp søges: Som altid har vi brug for masser af hjælp til udstillingen. Meld dig gerne til på
forhånd, især hvis du kan tjekke ind eller sidde sekretær. Alle er meget velkomne til at hjælpe med
stort og småt, om det så bare er at svinge en kost.
Opgaver der søges hjælp til:
 Tjek ind (kræver uddannelse)
 Sekretær (kræver uddannelse, men kan du skrive læseligt kan det også sagtens bruges)
 Hjælpe førstegangsudstillere
 Gøre borde med mere klar til frokost og rydde af
 Holde orden i udstillingslokalet (feje osv.)
 Bage kage
Stille bure op
Overnatning
Der vil være mulighed for overnatning på skolen fredag til lørdag. Dette skal bestilles senest d. 2805-2022 til mailadressen Teamrivendall@gmail.com.
Efter denne dato kan vi ikke garantere overnatning, da vi ikke kan nå at underrette
brandmyndighederne rettidigt. .
Vi glæder os meget til at se jer alle sammen!
De bedste hilsner
DMK’s bestyrelse.

