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Kreds Vest inviterer til dobbelt burløs udstilling lørdag den 8/10-2022
& i samarbejde m K1 sidste afdeling af Sommer Cup for opdrætter.
På Østerhåbskolen afd. Torsted, Søndre Torstedvej 1, 8700 Horsens
Vores dommere er:
Racedyr:
Annette Creutzberg
David Beckham-Doyle
Kæledyr:
Nete Dietrich (Hjælpe dommer RD)
? en mere
All Round:
Christina Jensen
Christina Rørbæk (Hjælpe dommer)
Program lørdag 23/4-2022:
Check ind for Alle: 7:45 – 9:00
Velkomst og start på bedømmelser: 10:00
Frokost: 12.30-13.05
”for-sjov” konkurrencer 12:45
Færdiggørelse af bedømmelser.
Fælles oprydning!
Vi satser på at være færdige omkring klokken 18.
Alle tider er ca. tider.
Udstillingen er burløs. Krav til opbevaring af dyr: minimumskravene skal overholdes! 29 x 34 cm.
Tilmeldingsfrister og gebyrer:
Ordinær tilmelding: torsdag 29/9-22 til følgende gebyrer:
Pr. marsvin: Begge udstillinger 80 kr (Enkelt 60kr.)
Opdrættergruppe: Begge udstillinger 45 kr (Enkelt 35kr.)
Øvrige gebyrer:
Transitdyr: gratis for udstillere, 10 kr for ikke udstillere. NB: check ind tiderne skal overholdes!
Her gælder min. mål for kasse også.
Morgenmad: 30 kr. (brød, smør, diverse pålæg, kaffe/the og juice). Skal forudbestilles.
Frokost: Frokost: Sandwich Lille 50kr. Stor 65 kr. (inkl. kaffe/te/kage hele dagen)
Kylling / Bacon
Skinke / ost
Roastbeef
Æg og Rejer
Sandwich skal være bestilt med tilmeldingen.
Kaffe/ te/kage hele dagen: 20kr.
Der er Netto og Rema1000 inden for 500 m. McDonalds 1,1 km.
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Katalog:
Foreløbigt bliver lagt op på facebook, hurtigst muligt efter sidste tilmelding,
sammen med en dato for hvornår eventuelle fejl og rettelser skal være
modtaget, man kan frem til denne dato udskifte tilmeldte dyr med et andet i
samme kategori. Det endelige katalog med udstillings program og vigtig info
vil blive lagt på facebook senest dagen inden. Gratis.
Printet papirudgave 60kr Skal være forud bestilt og betalt.
PDF-udgave på mail 30kr. Skal være forud bestilt og betalt.
Sommer Cup for opdrætter:
Cuppen er en for sjov konkurrence for henholdsvis kæledyr og for racedyr, den løber over 4 ”sommer”
udstillinger.
Kreds Vest 23. april & 8. oktober 2022
Kreds 1 21. maj & 20. august 2022
Der samles point på de A-dyr en registreret opdrætter selv har tilmeldt udstillingen. Og de 3 bedste
resultater fra hver udstilling tæller med.
Point
Cert 10 point
Bis 1 40 point
BIS 2 35 point
BIS 3 30 point
BIS 4 25 point
BIS 5 20 point
BIS 6 15 point
BIS 7 10 point
BIS 8 og op 5 point
Præmie: Roset til vinderne.
Racedyr omfatter Standardiserede, sjælden variant og ustandardiserede hvis der er mindst 3 forskellige
udstiller. (Er det ikke tilfældet tildeles bedste sr. og bedste jr. 20 point)
Kreds Vest mod Kreds 1 (uofficielt ”hold” mesterskab)
Point fra alle A-dyr bosiddende i en kreds tæller med. Vinder kredsen får håneretten resten af året.

Tilmeldingerne sendes til dmkkredsvest@gmail.com Husk. Husk at benytte de officielle
tilmeldingsblanketter, der findes på DMKs hjemmeside.
Vi beder folk huskr 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 Adyr. Stamtavlerne skal være bestilt og betalt før udstillingen.
Spørgsmål ang. udstillingen kan rettes til
Kredsen på e mail dmkkredsvest@gmail.com
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!
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Indbetaling skal ske til Konto nr 0871 4160257356 eller mobilepay 22991754
(Marianne Baun). Husk at skrive dit navn på indbetalingen og gerne
hvem/hvad du betaler for.

Hjælp søges: Som altid har vi brug for masser af hjælp til udstillingen. Meld
dig gerne til på forhånd, især hvis du kan tjek ind eller side 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:
 Check ind (kræver uddannelse)
 Sekretær (kræver uddannelse, men kan du skrive læseligt kan det også sagtens bruges)
 Hjælpe førstegangsudstillere
 Holde orden i udstillingslokalet (feje osv.)
 Bage kage
Overnatning
Der vil være mulighed for overnatning på skolen fredag til lørdag, dette skal bestilles senest 21/9-22 til
mailadressen dmkkredsvest@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 Kreds Vest

