
Team Tøffel Med Bred Last  

inviterer til dobbelt burløs udstilling d. 10/6 - 2017 
Husk at læse hele invitationen for mere information omkring denne specifikke udstilling. 

Adresse: Stengård Skole, Triumfvej 1, 2800 Kgs. Lyngby 

Dommere racedyr: Eva Helgren + Nete Dietrich (DMF) 

Dommere børne-/kæledyr: Lene Savstrup Kristensen + Hildur Johannesdottir (DMF) 

Program lørdag 10. juni 2017  
Indtjek for Kreds 1 udstillere:  kl. 8.00-9.00 

Indtjek for andre:  kl. 8.00-9.30  

Velkomst og start på bedømmelser:  kl. 10.00 

Frokost:   kl. 13.00-13.45 

Derefter bedømmelser m.m.: kl. 13.45- 

Når bedømmelserne er slut, vil der være fælles oprydning inden præmieoverrækkelsen. 

I løbet af udstillingen vil der være for-sjov konkurrencer. 

Tilmeldingsfrister og gebyrer: 

Sidste tilmelding 4/6 - 2017  

For deltagelse i én udstilling: 40 kr pr. dyr og 25 kr pr. opdrættergruppe 

For deltagelse i begge udstillinger: 65 kr pr. dyr og 40 kr pr. opdrættergruppe 

Øvrige gebyrer: 

Transitdyr: gratis for udstillere, 10 kr for ikke udstillere. NB: indtjek tiderne skal overholdes! 

Er man ikke medlem af DMK, kan man deltage imod et gebyr på 50 kr pr. udstilling. 

Forplejning 
Morgenmad:  25 kr (skal bestilles og betales sammen ved tilmelding) 

Frokost består af pastasalat: 30 kr (skal bestilles og betales sammen ved tilmelding) 

På udstillingen vil der være mulighed for at betale 20 kr. ved ankomsten for fri kaffe/the. 

Tilmeldingerne sendes til toeffel.med.bred.last@gmail.com 

Husk at benytte de officielle tilmeldingsblanketter der findes på DMKs hjemmeside. 

Spørgsmål vedr. tilmelding eller udstillingen kan stilles til Christina Rørbæk og Lina Kugge på ovenstående 

mail ellerpå tlf. (Lina) +45 41 81 47 67 (kl. 14.00-19.00) 

Eller følg med på vores Facebook Event 

Regler og vedtægter for DMK skal følges og kan læses her: https://marsvineklub.dk/regler-og-vedtaegter/ 



Betaling for tilmelding skal ske på Danske Bank, regnr: 1551 kontonummer: 3183397117  

eller mobilepay 22397441.  

Husk at skrive alle relevante oplysninger på indbetalingen: Navn, medlemsnummer, antal af tilmeldte dyr, 

samt andet du betaler for. Betaler du for flere end bare dig selv, skrives navne og medlemsnumre for alle 

de personer, indbetalingen gælder for. Skriv også gerne i tilmeldingen om der kan sidde sekretær.  

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 velkomne 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 uddannelse) 

 Hjælpe førstegangsudstillere 

 Hjælpe til i kaffeboden m. ekspedition, morgenmad m.m. 

 Holde orden i lokalet... feje, samle skrald osv. 

 Finde sponsorgaver 

 Bage kage til madboden 

Vi forbeholder os retten til at headhunte til opgaverne ;-) 

 

Om denne specifikke udstilling – VIGTIG INFO! 
Idet DMK normalt ikke holder burløse udstillinger i sommerperioden, så er der et par ekstra ting som alle 

udstillere skal have med i planlægningen såfremt at vi render ind i meget varmt vejr. 

Teamet sender mails ud til samtlige udstillere om: at være opmærksomme på min. krav til kassen- gerne 

mere plads, og at de skal sørge for at medbringe flasker/køle-element mm. Disse skal placeres således at 

dyret har mulighed for at gå væk fra kuldepunktet, evt uden for eller under kassen. Medbring ekstra 

vandholdigt grønt fx agurk eller melon.  

Teamet medbringer et æggeur der vil ringe hver time, hvor hver udstiller skal tjekke dyrene i kasserne har 

det godt. Teamet vil desuden tjekke til dyrene, vær derfor opmærksom på at vi vil pille i jeres kasser. 

Teamet vil medbringe ekstra køle-elementer og gamle sokker i tilfælde af at nogle har glemt eller ikke fået 

nok med.  

Teamet forbeholder sig ret til at aflyse udstillingen ved ekstrem hedebølge 

 

Vi håber at se rigtigt mange af jer til vores første teamudstilling. 

Christina Rørbæk & Lina Kugge 


