
Team Jensen indbyder til dobbelt burløs endagsudstilling 

Lørdag d. 22-02-20 

 

Adresse: Fårup Skole, Fårup Skolevej 5, Fløj F, 8990 Fårup 

 

Dommere: 

Racedyr: Camilla Hansen og Nete Dietrich (DK) 

Børne-/kæledyr: Rikke Breiner og Pernille Yde Sørensen (DK) 

 

Tilmelding og betalingsfrist: 

Tilmeldingsfrist d. 31-01-20 på mail: christinajensen1983@gmail.com 

OBS! Mulighed for at udskifte dyr (indenfor samme udstillingskategori og junior-junior eller senior-

senior) frem til 15-02-20 

 

Priser: 

Udstillingsdyr: 50 kr. (for én udstilling) / 70 kr. (for begge udstillinger) 

Opdrættergruppe: 30 kr. (for én udstilling) / 50 kr. (for begge udstillinger) 

 

Forplejning: 

Der vil være en madbod på udstillingen med morgenmad, kaffe, the (og tilbehør dertil) samt kage. 

Morgenmad (hjemmebagte boller med pålæg): 25 kr. 

Ad libitum kaffe/the/saftevand + kage:  20 kr. 

Frokost (flutes fra Sandwichshoppen i Randers): 41 kr. (lille) / 52 kr. (mellem) / 73 kr. (stor) 

- Kylling og bacon (karrydressing)  

- Æg og bacon (karrydressing)  

- Skinke og ost  

- Røget laks og flødeost  

- Tun og æg 

- Frikadelle (rødkål, agurkesalat) 

Ønskes andet kan menukortet findes her: http://www.sandwichshoppen.dk/menukort/ 

Forplejning bestilles og betales sammen med tilmeldingen! 

 

Beløbet sættes ind på: reg. nr. 9365 konto nr. 3295638477 eller mobilpay 2243 7857 



Husk at forplejning også skal bestilles og betales sammen med tilmelding! 

 

Program: 

7.30-9.00: Indtjek 

 7.30-8.30: Indtjek for jyske udstillere 

 7.30-9.00: Indtjek for sjællandske udstillere 

9.15: Velkomst med praktiske oplysninger 

9.30-13.00: Bedømmelser 

13.00-13.30: Middag 

13.30-17.00: Bedømmelser, oprydning, præmieoverrækkelse 

 

Praktisk: 

 BIS vil være hemmelig med efterfølgende præmieoverrækkelse. Ingen live BIS. 

 Meld dig gerne på forhånd til som sekretær eller indtjekker. Er du indtjekker, må du meget 

gerne komme i god tid til indtjek, idet klubben ikke har særlig mange jyske indtjekkere. 

 Der vil ikke blive trykt kataloger til udstillingen. Der vil blive hængt et par op på væggen og 

derudover vil et eksemplar blive lagt online. 

 Har du lyst til at bage en kage til udstillingen, så giv os gerne besked – på forhånd tak  

 

Vi håber at se så mange som muligt til vores udstilling! 

Mvh. Team Jensen 


