Kreds 1 inviterer
til burløs dobbelt 1-dags udstilling 1/12-18
Adresse: Stengård Skole, Triumfvej 1, 2800 Lyngby
Dommere:
Racedyr - Petr Tejlm og Denisa Vitkova, Tjekkiet
Kæledyr - Cathrine Slangerup, DMF og Annette Creutzberg
Program lørdag 1/12.:
Indtjek for Kreds 1 medlemmer: 8-9.00
Indtjek for alle andre: 8-9.30
Velkomst og start på bedømmelser: 10.00
Frokost: 12.30-13.15.
Derefter bedømmelser, fælles oprydning og finaler med præmieoverrækkelser.
Vi satser på at være færdige omkring kl 18.
Alle tider er ca.-tider.
I løbet af udstillingen vil der være for-sjovkonkurrencer. Har du lyst til at hjælpe?
Ordinær tilmelding: 23/11-18 til følgende gebyrer:
Pr. marsvin: 1 udstilling 50 kr (husk at skrive hvilken dommer), eller begge udstillinger 70 kr
Opdrættergruppe: 1 udstilling 30 kr, eller begge udstillinger 40 kr
Øvrige gebyrer:
Salgsbure inkl spåner 25 kr pr. stk.
Husk selv hø, grønt og drikkeflaske. Mindstepris på salgsdyr er 125 kr. Skal forudbestilles.
Transitdyr: gratis for udstillere, 10 kr for ikke-udstillere.
Der vil ikke være mulighed for at bestille/købe mad på udstillingen. Vi kan bestille pizza på dagen.
Der er dagligvareforretning tæt på hvor der vil være mulighed for indkøb. Det er tilladt selv at have
sandwich eller lignede med.
Kaffe/te/kage (vi søger kagebagere) hele dagen: 25 kr
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.
Betaling: indsættes på reg.nr. 1345, kontonr. 3497 601 311. Mobilepay er 22397441, Christina
Rørbæk. Husk at skrive dit navn på indbetalingen og gerne hvad du betaler for.
Udstillingsforberedelsesdag
Særligt tilbud til førstegangsudstillere: Vi oplever desværre nogen gange at vi må afvise
førstegangsudstillere i indtjek pga. mistanke om lus, skab eller svamp. Derfor tilbyder vi en
udstillingsforberedelsesdag 6/11-18 kl 15-17 hos Christina Rørbæk, Rosenvænget 39 2th, 3480
Fredensborg. Her kan I medbringe jeres marsvin og få kigget dem igennem samt få råd omkring
forberedelse til udstillingen og tilmelding. Meld jer til på mail: bluebell-75@hotmail.com senest
5/11-18
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 (kræver uddanelse, men kan du skrive læseligt kan det også sagtens bruges)
 Hjælpe førstegangsudstillere
 Holde orden i udstillingslokalet (feje osv.)
 Finde sponsorgaver
 Bage kage til madboden
Vi glæder os meget til at se jer alle sammen!
De bedste hilsner Kreds 1s bestyrelse.

