Dansk marsvineklub inviterer til DM i marsvin,
samt en ordinær udstilling, med bure 6-7/4-2019
Adresse: Fårup Skolevej 5, 8990 Fårup
Dommere DM:
Jan Schop, Holland, racedyr
Bertus van Dijk, Holland, racedyr
Tom Erik Feragen, Norge
Terese Tenold, Norge
Dommere ordinær:
Christina Jensen, DMK, racedyr
Tom Erik Feragen, Norge
Terese Tenold, Norge
I tilfælde af mange tilmeldinger søndag vil der være en hjælpedommer. Denne vil blive
annonceret på hjemmesiden og facebook.
DM udstillingen færdiggøres lørdag og ordinær udstilling færdiggøres søndag.
Program lørdag 6/4.:
Indtjek: 8-9.30
Velkomst og start på bedømmelser: 10.00
Frokost: 12.30-13.30.
Udklædningskonkurrence. Se regler længere nede
I løbet af udstillingen vil der være for-sjovkonkurrencer.
Derefter bedømmelser, let oprydning og finaler med præmieoverrækkelser.
Fælles aftensmad og hygge
Program søndag 7/4.:
Start bedømmelser ordinær udstilling: 9.00
Let frokost: 12-12-30
Færdiggørelse af bedømmelser
Til sidst fælles oprydning med nedtagning af bure og finaler med præmieoverrækkelser.
Alle tider er ca.-tider.
Ordinær tilmelding: 27/3-2019 til følgende gebyrer:
Pr. marsvin: 1 udstilling 50 kr (husk at skrive hvilken dommer), eller begge udstillinger 80 kr
Opdrættergruppe: 1 udstilling 30 kr, eller begge udstillinger 40 kr
Øvrige gebyrer:
Transitdyr: gratis for udstillere, 10 kr for ikke-udstillere.
Overnatning er muligt på skolen. Skriv i tilmeldingen om i ønsker at sove der og hvilke dage.
Indtjek er muligt fredag aften. Skriv i tilmeldingen hvis du ønsker at tjekke ind.
Udklædningskonkurrence - regler:
Alle kan deltage, 1 dyr pr person.
Det er dyret som skal klædes ud, fx som julenisse.
Ingen udklædning må være til skade eller gene for dyret.
Vurderes det at udklædningen ikke er forsvarlig vil blive parret diskvalificeret.
Det er gratis at deltage, og der er en fin præmie til vinderen.
Morgenmad: brød med div samt kaffe, te, mælk og juice: 20 kr pr dag
Frokost lørdag: Let pastasalat med kylling eller tun og et flute til at gnave.: 30 kr
Frokost søndag: Smør selv rugbrødsmadder, lidt blandet pålæg, ikke noget fancy: 20 kr
Kaffe/te/kage (vi søger kagebagere) hele dagen: 20 kr

Aftensmad: Der vil være buffet, se menu længere nede: 149 kr
Børn er halv pris.
Husk at skrive på tilmeldingen om du skal have morgenmad, frokost og aftensmad.
Der er dagligvareforretning i byen hvor der vil være mulighed for indkøb. Det er tilladt selv at
have sandwich eller lignede med.
Tilmeldingerne sendes til bluebell-75@hotmail.com. Husk at benytte de officielle
tilmeldingsblanketter, der findes på DMKs hjemmeside. Spørgsmål ang. udstillingen kan rettes til
Christina Rørbæk på bluebell-75@hotmail.com eller sms 22397441.
Husk at 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.
Betaling: indsættes på reg.nr. 1551, kontonr. 5807549, vigtigt! husk at notere at det er vedr DM.
Mobilepay er 479922, Dansk Marsvineklub.
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:
 Indtjek (kræver uddannelse)
 Sekretær
 Hjælpe førstegangsudstillere
 Finde sponsorgaver – JA TAK!!
 Bage kage
 Der vil være en seddel med små-opgaver som alle skal skrive sig på.
Menuen for lørdag aften:
Forret er tunmousse
•Kalvecuvette kryddermarineret
•Skinke Sennepsglaseret
•Svinemørbrad stegt med friske krydderier
•Kartofler bagt med friske krydderurter
•Flødekartofler med revet mozzarella
•Sæsonens salat kasse
•Salat dressing
•Broccolisalat med bacon, rosiner og ristede peanuts
•Hjemmebagt brydebrød
Dessert er chokoladekage med vanilje is og frisk frugt.
Vi glæder os meget til at se jer alle sammen!
De bedste hilsner DMK's bestyrelse.

