
 
 

 
 

Team Syd Indbyder til DMF udstilling på Thorstrup skole i Sig. 

 

Den 23/24-11  

Thorstrup skole 

Thorstrupvej 19, Sig 

6800 Varde 

 

Dommere lørdag: 

Dobbelt udstilling 

Lørdag: Dorte Hansen og Camilla Hansen på PB 

Annfrid Kjélbergsengen og Tom-Erik Feragen. Norge på juvi og pets. 

Alle dyr dømmes lørdag; BiS-finaler afholdes søndag formiddag kl 9.30 efter spist 

fælles morgenmad. 

Tilmelding: 

Brug DMF Nye Tilmeldings Blanket (Online) 

Sidste ordinære tilmeldings- og betalingsfrist er den 09-11-19 kl 21. 

Spørgsmål kan stilles til teamvarde@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 Dorte på 60630508. Men 

vent lige 14-16 timer 🙂 og efter kl 20.00 

DMF’s officielle tilmeldingsblanketter er på hjemmesiden 

www.danskmarsvinforening.dk 



 
 

 
 

Gebyrer: 

Lørdag 75 kr / dyr for begge udstillinger 

40 kr pr dyr, hvis i kun udstiller for 1 dommer; husk at skrive hvem i ønsker dømmer 

jeres dyr 

Opdrættergruppe: 25 kr. pr udstilling. 

Overnatning: 20 kr pr nat; det er til kommunen, hovedsalig i hallen. 

 

Gebyr indsættes på kontonr. 5990 8011972 eller på MobilePay på tlf.nr.  60634885 

Der uddeles rosetter og en overraskelser til alle BIS vinder på den ene. 

På den anden udstilling uddeles overraskelser til alle BIS placeringer.  

 

Program lørdag:      

7:30 – 8,30:  Indtjek. 

Ca. 10.00- 17.00:  Bedømmelser. (der bliver indlagt frokost pause på 1 time) 

Der vil i løbet af udstillingen blive afholdt vægtkonkurrence 

og agurkespisningskonkurrence. 

Ca. 18.15:    Julemiddag 

Ca 20.00  Julebanko (plader koster 10 kr/stk) husk selv bankobrikker. 

 Der vil være mange flotte gevinster. 

Derefter social samvær til vi ikke orker længere. 

Ingen juleudstilling uden juletræ, så i må gerne medbringe en gave til ca 20 kr så vi 

alle kan få en julegave. 

Tiderne er ca. tider og ret til ændringer forbeholdes. 

 

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 kan i værste fald udløse karantæne fra udstillingerne. 

 

Dyrene må forlade udstillingen, før denne lukker, dog gør vi opmærksom på at Dyr 

med en BOB placering bliver slettet hvis de forlader udstillingen før BIS finaler. 

I øvrigt henvises der til DMF’s udstillingsreglement. 

 

Forplejning: 

Morgen mad:  25 kr lørdag og søndag. 

Middagsmad:  60 kr lørdag inkl. Kage og kaffen. 

Julemiddag:  100 kr. 

All incl 185 kr, hvor den ene morgenmad gratis. 

Lørdag middag:  Tærter 

Lørdag aften:  Tarteletter, Hamburgryg og hvidkål og så Ris a la mande 

Kaffe hele dagen:  20 kr (For de, der ikke har tilmeldt sig mad) 

Kage:   20 kr (For de, der ikke har tilmeldt sig mad) 

Børn under 15 år halv pris.  

Der serveres kaffe og kage i løbet af dagen.  

Sodavand og øl samt slik og toast koster lidt. Betales kontant/MobilePay på 

udstillingen, så husk småpenge. 

Forplejning skal tilmeldes og betales sammen med tilmeldinger. Husk tilmelding er 

bindende efter ordinær tilmeldingsfrist. 

DESUDEN SKAL I HUSKE AT SKRIVE, HVORNÅR I SPISER MED OG 

OVERNATTER. 

Vi glæder os til endnu en hyggelig weekend i vores skønne forening, så medbring 

venligst godt julehumør. 

Og fordi det er ved at være jul, er der gratis hvidkål og pille foder til dyrene 



 
 

 
 

Med venlig hilsen 

Team Syd.

 


