
 

 

Kreds Vest inviterer til dobbelt burløs udstilling lørdag den 22/4-

2023 

 

I Skave Multihus, Viborgvej 201, 7500 Holstebro 

Vores dommere er: 

 

Racedyr: 

Maria Wigenborg (SE) 

Christina Rørbæk 

 

Kæledyr: 

Nikita Heiling Frisk (SE) 

Christina Jensen 

. 

 

Program lørdag 22/4-2023: 

Check ind for Alle: 8 – 9:00 

Velkomst og start på bedømmelser: 10.00 

Frokost: 12.30-13.00 

”For-sjov” konkurrencer 12.50 

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: 15/4-23 til følgende gebyrer: 

Pr. marsvin: Begge udstillinger 80 kr (Enkelt 60kr.) 

 

Øvrige gebyrer: 

Transitdyr: gratis for udstillere, 10 kr for ikke udstillere. NB: kan check ind tiderne ikke overholdes 

aftales med arrangør et andet tidspunkt. 

Her gælder min. mål for kasse også. 

Vedrørende morgenmad, frokost og drikkevarer mv kommer der særskilt information efter onsdag 29/3 

2023.  

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. 
 

 



 

Tilmeldingerne sendes til dmkkredsvest@gmail.com Husk. Husk at 

benytte de officielle tilmeldingsblanketter, der findes på DMKs hjemmeside. 

Brug de nye tilmeldingsblanketter som nu er lagt på hjemmesiden.  

Vi beder folk husker 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. 

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! 

 

Indbetaling skal ske til Konto nr 0871 4160257356 eller mobilepay 4650UK (Kreds vest). 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 

 

Vi glæder os meget til at se jer alle sammen! 

 

De bedste hilsner Kreds Vest 


