ANMELDELSESBLANKET
LANDSUDSTILLING december 2019
Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner, duer, volieresamlinger og æg.

Høns, Dværghøns
Ænder, Gæs, Kalkuner,
Duer, Voliere eller Æg

Race:

Farve

1,0/0,1

Kollektion
K1-K2

Salgspris

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Navn: _________________________________________________________________________________________________
Adresse:
_________________________________________________________________________________________________
Postnr.-by: ________________________________________________ Tlf: ___________________________________
Medlemsnr. ________________________
Klub: _________________________________________________________
Udfyldelse af anmeldelsesblanketten:
Stadepenge m.v:
Der anmeldes kun en race og farve på hver anmeldelsesblanket - anmeldelse senest d. 24. oktober.
____ enkeltdyr
à Dkr. 50,- = ___________
Der anmeldes et dyr på hver linje 1 - 8.
____ enkeltdyr (JUNIOR) à Dkr. 30,- = ___________
Angiv om det er store høns, dværge, ænder, gæs eller kalku____ hold æg
à Dkr. 30,- = ___________
ner.
Angiv race og farve og om det er 1,0/0,1 (han / hundyr)
____ Volieresamling
à Dkr. 150,- = ___________
Angiv salgspris, hvis dyrene ønskes sat til salg.
Ved udstilling i voliere skrives på anmeldelsen - volieresam____ Katalog
à Dkr. 75,- = ____75,-____
ling - og race og farve.
Ved anmeldelse af nyopdræt skrives ud over race og farve Administrationsgebyr
à Dkr. 50,- =
50,.
nyopdræt.
Ialt
kr.
Skriv hvilken klub du tilhører (kun 1 klub) til kampen om
===========
klubmesterskabet.
Ved anmeldelse af Tyske dværge anfør kollektion.
Egne fodringe på de udstillede dyr: __________
Ved underskrift gives tilladelse til at offentliggøre ovenståenMedlem af specialklubben for racen: _________
de i kataloget.
Stadepenge m.v. er sendt pr. bank: ___________
Stadepenge m.v. er betalt mobileapy: __________
Al betaling kan ske over mobile pay - 2374 0188
Jeg er bekendt med udstillingsreglement og præmieregler.
Bankoverførsel reg.nr.: 1551 kontonr.: 4020111
Der udsendes kassekort og katalogkort til alle udstillere i uge
48 (husk indsendelse af vaccinationsattest inden – senest d. 22.
Jeg bringer selv dyrene og sætter dem ind. _____________
november).
Dyrene kommer med fællestransport
______________
Solgte dyr:
Bank nr: ________ konto: _____________________

D. __________________________ 2019
____________________________________________________________

underskrift

