
              

   
  
 
 

      UDSTILLING I VORDINGBORGHALLEN  

         16.-17. NOVEMBER 2019  
Der kan udstilles høns, dværghøns, duer, kalkuner, ænder og gæs samt ægsamlinger,  
(ægsamling for høns: otte styk, ægsamling for kalkuner og svømmefugle: fem styk). 

Alle dyr skal bære fast fodring (DFfR eller DR).  Husk ringseddel og vaccinationsattest. 
Adresse: Skoleparken 1, 4760 Vordingborg  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  
Hermed inviterer Fjerkræklubben for Faxe & Omegn, Møns Fjerkræklub af 1923 og Vordingborg 
Fjerkræklub sine medlemmer til at udstille på klubbernes fælles udstilling den 16. og 17. november 2019. 
 
Dyr kan udstilles og blive bedømt med fodringe, som ikke er egne. Ønskes deltagelse i konkurrencerne om 
ærespræmier og vandrepokaler, skal der dog foreligge dokumentation for egne ringe (ringseddel). 
 
Høns, duer og kalkuner skal være vaccineret imod Newcastle Disease senest otte dage før udstillingen. 
Vaccination er gyldig i 365 dage. 
 
Pris pr. tilmeldt dyr:   25 kroner 

Pris pr. ægsamling:   25 kroner 

Pris pr. tilmeldt dyr, ungdomsmedlemmer:   15 kroner 

Pris pr. ægsamling, ungdomsmedlemmer:   15 kroner 

Dommerfrokost 16. november kl. 12:30:   100 kroner pr. kuvert 

Indlevering af dyr:   15. november kl. 17:00-19:00 

Udstillingen er åben:   16. november kl. 14:00-17:00 
   17. november kl. 10:00-16:00 

Præmieoverrækkelse:   17. november kl. 15:00 

Dyrene kan tages ud af burene:   17. november kl. 16:01 

Tilmelding af dyr og tilmelding til dommerfrokost skal være  
Tina Hindborg Ipsen i hænde senest:   27. oktober 2019 

 
Ærespræmie tildeles 2,1 eller 1,2 der har opnået 280 point. Dog ingen dyr under 92 point.  

Kåringspræmie tildeles 2,1 eller 1,2 der har opnået 275 point. Dog ingen dyr under 91 point.  

For duer gælder følgende regler:   
Ærespræmie 283 point. Dog ingen dyr under 93 point.  
Kåringspræmie 279 point, dog ingen dyr under 93 point. 
  
Vandrepokaler tildeles efter klubbernes pokalregler.  
 
Tilmeldingen er bindende, og stadepenge skal således erlægges i tilfælde af udeblivelse.  
 
Tilmeldingsskema (se næste side) sendes til:  

Tina Ipsen, Vedskøllevej 46, 4600 Køge. Telefon: 4013 4186. Mail: tina.hindborg.ipsen@gmail.com  

mailto:tina.hindborg.ipsen@gmail.com
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   Husk at aflevere vandrepokaler  

 Udstiller:  __________________________________________

 Adresse:  __________________________________________

 Telefonnr.:  __________________________________________ 

 Mail:  __________________________________________ 

 Medlem af (sæt kryds): Fjerkræklubben for Faxe & Omegn _____ 

    Møns Fjerkræklub af 1923  _____ 

    Vordingborg Fjerkræklub  _____ 

 
Race Farve  Store 

 Høns 
Dværg-
høns 

Duer Kal-
kuner 

Ænder/ 
Gæs 

1,0 0,1 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        
 

 
 

        

 
 

        
 

Ægsamling 
Høns: otte (8) styk 
Kalkuner og svømmefugle:  
fem (5) styk 

  Art/Race og farve: 

            Sæt kryds: Jeg deltager gerne i opstilling/nedtagning af udstillingen: __________ 

            Deltager i dommerfrokost – antal personer: __________ 


