
 

Team Tanic 

 

 

Team´Tanic inviterer til udstilling d.13. august 2022 

Shhhh…… kunne du også høre det? Det lyder som en ugle! Jamen…. Det er jo en ugle, 
hvad i alverden lander den her for?  

Den har et brev med, det ser officielt ud, og det har dit navn på. HOGWARTS – Det er bare løgn! 

Kære alle marsvineejere.  

Nu sker det, vi skal alle starte på Hogwarts efter sommerferien. Hogwarts ekspressen kører fra 

London, så den kan vi desværre ikke komme med. Til gengæld har vi alletiders mulighed for at, sejle med 

M/S Team´Tanic.  

Så smut en tur i diagonalstrædet efter en tryllestav, en kappe, en troldmandshat og vær klar til at, tage med 

på en uforglemmelig tur.  

Igen disker vi op med en gave til, den af jer som går all-in på udklædningen.  

Og vi glæder os til at se jer.  

Vi ligger fra land som vi plejer på: 

Fårup Skole  

Fårup skolevej 5 

8990 Fårup   

Til at bistå de øvrige besætningsmedlemmer, får vi af: 

Kenneth Hansen – Racedyr, Sjældenvariant og børnedyr.  

Christina Jensen – Børne- & kæledyr. 

Jme Eglington  – Racedyr, sjældenvariant, og kæledyr.  

Tilmelding: 

Brug DMF Tilmeldings Blanket, som findes på www.danskmarsvinforening.dk 

Sidste ordinære tilmeldings- og betalingsfrist er onsdag d. 3 August. 2022 kl. 00,00. 

Spørgsmål kan stilles til Teamtanic@danskmarsvinforening.dk hvilket foretrækkes. Du vil ved tilmelding 

pr. e-mail modtage en bekræftelse på, at din e-mail er modtaget. 

Udebliver dette svar, så prøv igen efter lidt tid eller ring til Jonas på 60377588. Men vent lige 14-16 timer. 

 

Gebyrer: 

Enkelt udstilling 45 kr./dyr 

Begge udstillinger 60 kr / dyr  

Opdrættergrupper, 25 kr. begge udstillinger 40 kr. 

Der uddeles rosetter på begge udstillinger.  

Gebyr indsættes på: 7320-0001377030  

Eller mobilpay 20 87 78 61 (Nanna Møllenberg) 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.danskmarsvinforening.dk%2F&h=gAQE00HHiAQEuY3nkssgQdwpf3F7EHvUCQu1glnhW29uCRw&enc=AZP2RtCWUP7oH1Q2I2IZrQvVBZ7XriAp4qZOfAvfb_xcxxXPCDkmdMZXD-p0lDsqCIi5T38z30Ge8HW44jQbRLxq3Pa38vCaMwntre3oKk_D_-VKsky_NmpQX1XUSo-eYIbVxZeRn164ETKzmOYU5bWQT0wC5bxewqD3T788yWhjRg&s=1
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Program: 

08.00-09.00 – Indtjek  

10.00-15.30 – Bedømmelser (Der indlægges frokostpause) 

16.00- BIS Finaler  

Alle tider er Ca. tider. 

Frokost: Der vil ikke være mulighed for at købe frokost denne gang, men der 

er mulighed for at handle i et nærtliggende brugs.  

Vi ser frem til en rolig sejlads og glæder os til at, se en masse skønne glade 

mennesker. 

De bedste hilsner  

Cathrine Slangerup, Nanna Møllenberg & Jonas Mejlvang  

 

Der henvises til DMF’s udstillingsreglement.   

Dyrene må forlade udstillingen, før denne lukker, dog gør vi opmærksom på at Dyr med en BIG placering 

bliver slettet hvis de forlader udstillingen før BIS finaler. 

Teamet henstiller til at, ingen forlader udstillingen under finalerne.  

Udstillingsregler: 

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 eller i burene, vil der blive set meget strengt på det, og i 

værste fald kan det udløse karantæne fra udstillingerne. 

I øvrigt henvises der til DMF’s udstillingsreglement. 

 

 

 

 

 


