
 

 

Team'Tanic indbyder til dobbelt endagsudstilling i DMF. 

Den 05/02.2022 

Fårup Skole 

Fårup skolevej 5 

8990 Fårup 

Vi følger selvfølgelig regeringens retningslinjer mht til Covid-19 

og vil opfordre alle til at få taget en test og kunne fremvise et 

gyldigt Corona pas. 

Dommere: 
Børnedyr og kæledyr: Cathrine Slangerup & Christina Jensen  

Racedyr, sjælden variant og opdrættergrupper: Camilla Hansen & Christina Jensen 

Program 
8.00 - 9.00 Indtjek 
9.30 - 12.30 bedømmelser 
12.30 - 13.30 frokost 
13.30 - 17.00 bedømmelser 
17.15 - 18.00 BIS finaler 
Der uddeles rosetter på udstillingen. 
OBS! Tiderne er ca. tider og ret til ændringer forbeholdes. 

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

slettet hvis de forlader udstillingen før BIS finaler. 

Tilmelding: 

Sidste ordinære tilmeldingsfrist er onsdag d. 26/01/2022 kl 24.00 

Sidste betalingsfrist er mandag d. 31/01/2022 

Spørgsmål og tilmelding teamtanic@danskmarsvinforening.dk hvilket foretrækkes. 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 Nanna på 20877861 Men vent lige 14-16 timer       DMF’s officielle tilmeldingsblanketter er på 

hjemmesiden www.danskmarsvinforening.dk 

Gebyrer: 

50 kr. for enkelt udstilling – angiv venligst hvilken dommer man ønsker 

70 kr. for dobbelt udstilling 

25 kr. for en opdrættergruppe 

Maden:  

Morgenmad 25 kr.* 

Fri Kaffe/Te/kage hele dagen 30 kr. 

Til frokost bestiller vi sandwich fra: 

https://sandwichshoppen.dk/#sandwiches 

Send et billede af hvad du ønsker. 

Både morgenmad og frokost skal tilmeldes og betales sammen med tilmeldingen. 

(husk tilmelding er bindende efter ordinær tilmeldingsfrist) 

 

 

 

https://sandwichshoppen.dk/#sandwiches


Gebyr sættes Ind på 7320 0001377030 

Eller mobilepay 20877861 

 

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. 

 

Vi glæder os til  en hyggelig weekend i vores skønne forening, så medbring venligst godt humør. 

Med venlig hilsen 

Team'Tanic 


