
Team Special inviterer 

Til dobbelt, endags, burløs udstilling 28/3-20 

Adresse: Sønderjyllands alle 25, 2000 Frederiksberg 

OBS: Der kan parkeres gratis i skolegården. Betaling for parkering på resten af Frederiksberg. 

Dommere: 

Ordinær udstilling 

Racedyr – Daniel Banasiak 

Kæledyr, børnedyr – Lene S. Kristensen 

Specialudstilling 

Racedyr – Natalia Paradowska 

Kæledyr, børnedyr – Eva Harderup 

Hjælpedommer – Christina Rørbæk og Lene S. Kristensen efter behov, ved mange tilmeldte dyr. 

Program: 

Indtjek: 8.00-9.00 

Velkomst og start på bedømmelser: 10.00 

Frokost: 12.45-13.15 

For sjov konkurrencer: 13.20 

Derefter bedømmelser, oprydning og præmieoverrækkelser. 

Vi satser på at være færdige kl. 18, men det kræver at alle holder sig til ved dommerbordene, samt 

hjælper med oprydningen. 

Alle tider er cirkatider. Hvis vi er klar til at starte før kl. 10, så starter vi. 

Sidste frist for tilmelding og betaling:   21/3 til følgende gebyrer: 

Pr. marsvin: 1 udstilling 50 kr. (Husk at skrive hos hvilken dommer), eller begge udstillinger 75 kr.  

Opdrættergruppe: 1 udstilling 20 kr. 2 udstillinger 30 kr. 

Morgenmad: med diverse samt te/kaffe/juice 20 kr. 

Frokost: Rugbrød med div. pålæg 35 kr. 

Det er tilladt, selv at have mad med. 

Kaffe, te, kage ad libitum 20 kr. 



Deltagelse i specialudstillingen, kræver medlemsskab af de respektive specialklubber. Information 

findes på DMK’s hjemmeside, eller spørg ved tilmelding eller i DMK’s facebookgruppe.  

Tilmeldingerne sendes til bluebell-75@hotmail.com Husk at benytte de officielle 

tilmeldingsblanketter, som findes på DMK’s hjemmeside. Spørgsmål angående udstillingen kan 

rettes til Christina Rørbæk på  bluebell-75@hotmail.com eller sms 22397441. 

Husk at det er muligt som ikke-medlem at udstille mod et gebyr på 50 kr. pr. udstilling. 

Prøvemedlemmer betaler ikke ekstragebyr. 

Husk på, at det er vigtigt at få bragt 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. 

Betaling indsættes på reg.nr. 1345 kontonr. 4475813656 eller med mobilepay til 31952163. Husk 

at opgive navn, nummer samt hvad du betaler for. Husk at overholde fristen. Det sparer tid for 

teamet. 

Hjælp søges: Vi har brug for masser af hjælp til stort og småt på udstillingen, så meld dig gerne på 

forhånd. Især kagebagere, indtjekkere og sekretærer er rare at have på forhånd. 

Vi glæder os til at se Jer. 

Team Special 

 


