
Team Ragdolls indbyder til 
 

DMF dobbelt-udstilling lørdag den 21. maj 2022. 
 
 
Adresse: 
Østbirk-hallen 
Storegade 47 
8752 Østbirk 
 
Dommere: 
Racedyr, Sjælden Variant og Opdrættergrupper: Antje Meyer og Britta Poweleit. 
Kæledyr og Børnedyr: Christina Jensen og Cathrine Slangerup. 
 
Tilmelding til udstilling: 
Skal ske på DMF’s officielle tilmeldingsblanket, der downloades fra hjemmesiden (se under Udstilling) 
www.danskmarsvinforening.dk 
Blanketten udfyldes og sendes til team-ragdolls@danskmarsvinforening.dk  
 
Sidste ordinære tilmeldings- og betalingsfrist er tirsdag den 10. maj 2022 kl 24. 
Spørgsmål kan stilles til team-ragdolls@danskmarsvinforening.dk  
Du vil ved tilmelding pr. e-mail modtage en bekræftelse på, at din e-mail er modtaget. Ikke autosvar!! 
Udebliver dette svar, så prøv igen efter lidt tid eller ring til Marianne Ribergaard på 21493432. Men vent lige 

14-16 timer og ring mellem kl. 15 og 22  
 
Tilmeldingsgebyr: 
75 kr pr dyr og 30 kr pr opdrættergruppe for 2 udstillinger.  
Der uddeles pokaler til BIS-vinderne og rosetter til alle placerede. 
Beløbet sættes ind på konto 7240 0001463897 eller overføres via Mobile Pay til 21493432. 
 
Program: 
8.00 – 9.00 Indtjek. Tiden er fast. 
10.00-16.30 Bedømmelser (der bliver indlagt middagspause).  

Tiderne er ca. tider og ret til ændringer forbeholdes. 
 
Der vil i løbet af udstillingen blive afholdt konkurrencer i vægt og agurkespisning for marsvin   
. 
Dyrene må forlade udstillingen før denne afsluttes; dog gør vi opmærksom på at dyr med en BIR-placering 
vil ikke komme i betragtning til BIS-finaler, hvis de forlader udstillingen inden disse. 
Der kan ikke tilbydes overnatning. 
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Udstillingsregler: 
Alle dyr skal tjekkes ind; også transit- og salgsdyr. 
Dyr med utøj (hømider undtaget), drægtige hunner og dyr med synlige pelsforandringer 
afvises ved indtjek. 
Afviste dyr skal stå i kasserne i karantænerummet. Bringes afviste eller ikke indtjekkede 
dyr med ind i udstillingslokalerne kan dette medføre bortvisning og udløse karantæne fra udstillinger i en 
nærmere angivet periode. 
I øvrigt henvises der til DMF’s udstillingsreglement. Vi gør opmærksom på, at der er en ændring i reglerne 
for udstilling af opdrættergrupper i forhold til 2021: En gruppe skal stadig bestå af min. 3 dyr (og begge køn 
repræsenteret), men der er nu intet krav om tilmeldt antal grupper for gennemførelse af bedømmelserne. 
 
Mad og drikke:  
 
Morgenmad: Tag-selv bord: 30 kr  
 
Frokost: 
Flutes/sandwich med fyld, der bestilles hos Kagehuset i Østbirk. Pris pr. stk. 45 kr. 
Der kan vælges: 

1. Flutes med kylling/bacon/salat. 
2. Flutes med skinke/ost/salat. 
3. Flutes med laks/pesto/salat. 
4. Stor, blød bolle med orientalsk kylling (krydret kyllingesalat)/salat. 
5. Stor spinatbolle med roastbeef/salat/pickles/peberrod. 
6. Stor, mørk grovbolle med frikadelle/rødkål/salat. 

 
Eftermiddagskage (Lagkage): Sponsoreret af Ribergaards Opdræt. 
 
Kaffe/the hele dagen: 25 kr 
 
Der skal gives besked om ønsket forplejning samt betales for dette samtidig med tilmelding. 
Forplejning skal tilmeldes detaljeret med angivelse af hvert ’måltid’ (om man spiser morgenmad og/eller 
frokost og/eller eftermiddagskage og/eller ’dagskaffe’ – og hvilken slags fyld man bestiller hvis man skal 
have frokost), og alt skal betales sammen med tilmelding til udstillingen (husk, at tilmelding er bindende 
efter ordinær tilmeldingsfrist). 
Sodavand kan købes på udstillingen. De betales kontant, så husk småpenge. 
Hvis det trækker ud bestiller vi aftensmad (pizza el.lign.) når vi bliver sultne. 
 
Vi glæder os til endnu en fantastisk dag i vores dejlige forening, så medbring godt humør og positiv energi. 
 
Med venlig hilsen 
Team Ragdolls 
 


