Team Jensen indbyder til dobbelt burløs endagsudstilling
Lørdag d. 12-10-19
Adresse: Fårup Skole, Fårup Skolevej 5, Fløj F, 8990 Fårup

Dommere:
Racedyr: Annette Creutzberg og Lene S. Kristensen (DK)
Børne-/kæledyr: Christine Åsegård (N) og Eva Helgren (DK)

Tilmelding og betalingsfrist:
Tilmeldingsfrist d. 30-09-2019 på mail: christinajensen1983@gmail.com
Tilmelding efter denne dato kan kun ske efter forudgående aftale med teamet.

Priser:
Udstillingsdyr: 50 kr. (for én udstilling) / 60 kr. (for begge udstillinger)
Opdrættergruppe: 40 kr. (for én udstilling) / 50 kr. (for begge udstillinger)
Transitdyr: 10 kr./stk.

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!

Burløs udstilling:
Vær opmærksom på at dette er en BURLØS udstilling. Husk derfor at mindstekravet for plads er
(indvendige mål) 29*34 cm. Benyttes duekasser svarer dette til 3 rum i sådant.
Disse mål gør sig gældende både for udstillings- og transit/karantænedyr.
Husk selv at medbringe egne drikkeflasker, mad, hø og grønt til hvert dyr og evt. køleelement, hvis
det bliver varmt.

Beløbet sættes ind på: reg. nr. 9365 konto nr. 3295638477
Det er vigtigt, du skriver navn og medlemsnummer på overførslen, så vi kan finde betalingen.
Det er også muligt at indbetale via mobilepay til 22 43 78 57
Husk at forplejning også skal bestilles og betales sammen med tilmelding!

Program:
8.00-9.30: Indtjek


8.00-8.30: Indtjek for jyske udstillere



8.00-9.30: Indtjek for sjællandske udstillere

9.30: Velkomst med praktiske oplysninger
10.00-13.00: Bedømmelser
13.00-13.30: Middag
13.30-16.00: Bedømmelser, oprydning, præmieoverrækkelse
16.00: DMK generalforsamling

Da det er en dobbelt endagsudstilling med efterfølgende generalforsamling, vil der skulle holdes et
ordentligt tempo. Alle bedes derfor sørge for at holde sig til. Jo glattere det hele går, jo lettere bliver det at slutte til tiden.

Vi håber at se så mange som muligt til vores udstilling!
Mvh. Team Jensen

