
Kreds 1 inviterer til dobbelt udstilling og award show d. 14/1-23
2 udstillinger, uden bure.

Adresse: Stengården skole
Triumfvej 1, 2800 Kongens Lyngby

Dommere:
Racedyr – Eva Bednarova SLO, Melanie Polinelle CH, Emma Harderup SE
Kæledyr – Cathrine Slangerup SMF, Rikke Breiner DMK, Eva Harderup SE

Program lørdag 14/7.:
Indtjek: 8.05 - 9.30
Velkomst og start på bedømmelser: 10.00
Frokost: 12.45 – 13.15.
Efter frokosten vil der være overrækkelse af årspræmier og pointjagter
For sjov konkurrencer derefter.
Derefter bedømmelser med løbende finaler og præmieoverrækkelser, fælles oprydning!
Vi satser på at være færdige omkring kl 19. Dette kræver at alle hjælper til og holder sig klar ved 
bedømmelsesbordene.
Alle tider er ca.-tider.

Sidste frist for tilmelding: 6/1-2023 til følgende gebyrer:
Pr. marsvin: 60 kr. 
Prisen er for et marsvin som deltager på begge udstillinger. Kontakt arrangør hvis dyret kun skal udstilles på 
den ene udstilling.

Morgenmad: brød med div samt kaffe/juice 25 kr. - Kaffe/te hele dagen: 10 kr.
Frokost: Rugbrød med forskelligt pålæg og tilbehør 50 kr.
Der er dagligvareforretning tæt på. Det er tilladt selv at have sandwich eller lignede med. Der er ikke 
køkkenfaciliteter.

Tilmeldingerne sendes til dmk.udstilling@gmail.com Husk at benytte de officielle tilmeldingsblanketter, 
der findes på DMKs hjemmeside. Spørgsmål ang. udstillingen kan rettes til Christina Rørbæk på mail 
bluebell-75@hotmail.com
Husk at det er muligt som ikke medlem at udstille for et gebyr på 50 kr. pr udstilling. Prøvemedlemmer 
betaler ikke ekstra gebyr. Det kan faktisk lige så godt betale sig at blive medlem.

Betaling: indsættes på reg.nr. 5358, kontonr. 0000249203. eller mobilepay 654011 
Betalingsmulighed kun for udenlandske udstillere: PayPal, vælg ven/familie 
https://www.paypal.me/Ellengormsen  

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.

Opgaver der søges hjælp til:
 Hjælpe førstegangsudstillere
 Holde orden i udstillingslokalet (feje osv.)
 Finde sponsorgaver
 Bage kage til madboden

Samt hjælpere til at stille frokost frem og rydde af.

Husk at alle dyr skal sidde i et rum/kasse svarende til 3 rum i en duekasse, 29 x 34 cm., samt have mad og 
vand tilgængelig.
Husk også at have orden på stamtavlerne inden tilmelding. 

https://www.paypal.me/Ellengormsen


Og husk i særdeleshed at forny dit medlemskab til Dansk marsvineklub, og de specialklubber dine dyr hører 
under så du kan være med i pointjagterne fra start.

Det er muligt at købe salgsbure. Disse koster 20 kr pr stk. Du skal selv medbringe spåner eller andet 
underlag, samt hø, mad og drikkeflaske, evt afskærming til sidekammeraten.

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


