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Plan for samarbejdet om fælles Nationalen/Landsudstilling 

11. og 12. december 2021 i Herning 

Danmarks Racedueforening (DRF) og Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavls (DFfR) hovedbestyrelser 

har den 8. september 2021 holdt møde vedrørende fælles Nationalen/Landsudstilling den 11. og 12. 

december 2021.  

Formand Alfred Kirk, DRF og formand Carsten Blohm, DFfR bød velkommen. Begge formænd tilkendegav 

fuld støtte til en fælles Nationalen/Landsudstilling 2021.  

Mødet tog udgangspunkt i planen fra 2020 (PLAN 2.0 for samarbejdet om fælles Nationalen/Landsudstilling i 

Herning). 

Status i de 2 foreninger i forhold til den fælles udstilling er, at alle hovedbestyrelsesmedlemmerne fortsat 

bakker fuldt op om en fælles udstilling i Herning den 11. og 12. december 2021 med sammen begrundelse 

som sidste år.  

Det er fortsat holdningen i begge hovedbestyrelser, at der vil være et stort potentiale i profileringen af vores 

hobbyer ved at gå sammen og lave en fælles udstilling, der både vil være større og mere variereret, end når 

vi holder hver for sig. Vi så også ved EE udstillingen, at vi var i stand til at tiltrække et langt større publikum 

end normalt. Samtidig er det vurderingen, at der også vil være færre omkostninger forbundet med en fælles 

udstilling fremfor 2 selvstændige udstillinger, hvilket også er et væsentlig element i betragtning af, at vi er 

udfordret på antallet af medlemmer. Vi tror særligt på, at vi bedre kan tiltrække nye medlemmer ved at lave 

noget mere spektakulært, og navnlig efter en lang nedlukningsperiode af vores hobby som følge af covid 19 

og fugleinfluenza. 

Det er fortsat planen, at Jysk-Fynsk Kanariefugleklub og Vestjyske Kaniner kommer og udstiller 

deres dyr, hvilket er med til yderligere at styrke en fælles udstilling og give en endnu større 

publikumsbredde. Udstillerne fra de 2 foreninger betaler entre og katalog som deres bidrag til 

udstillingen, og får i øvrigt ikke del i indtægterne. 

Sirfjerkræ har henvendt og forespurgt om muligheden for deltagelse. Dette undersøges nærmere. 

 

Der er aftalt følgende: 

Plan for samarbejdet og afviklingen af den fælles National-/Landsudstilling: 

Placering: 

Udstillingen holdes i MCH i Herning den 11. og 12. december 2021 i hal K og L og evt. J3 mv. 

 

Udstillingens ledelse: 

Formandskab: Alfred Kirk, DRF og Carsten Blohm (Jørgen Abrahamsen) DFfR. 

Økonomi: Bent Gasseholm, DRF og Willy Littau, DFfR 

Praktik og opstilling: Ib Nielsen og Svend Erik Schroll DRF og Palle Juul og Erling Pedersen DFfR 

Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer inddrages til ad hoc opgaver. 
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Opstilling: 

Opstilling af udstillingen sker mandag den 6., tirsdag den 7. og onsdag den 8. december, samt delvis torsdag 

den 9. december 2021. 

 

Modtagelse af dyr: 

Modtagelse af dyr sker torsdag den 9. december 2021. Udstillere må selv indsætte dyr, og DRF og DFfR skal 

stille hjælpere til at indsætte dyr, der kommer med fælles transporter eller hvor udstilleren ikke selv kan. 

 

Bedømmelse: 

Bedømmelse af dyr foretages fredag den 10. december 2021 fra kl. 0700. 

 

Duer udstillet af DFfR medlemmer: 

Raceduer med hønseringe og tilmeldt af DFfR medlemmer udstilles sammen med DRF's udstillingsduer og 

bedømmes af de samme dommere. "Hønseduerne" er ikke med i præmierækken fra DRF. Præmier 

honoreres af DFfR og der betales 15 kr. i "stadepenge" til DRF 

 

Udenlandske udstillere 

Der tillades udenlandske udstillere efter gældende kriterier opstillet af henholdsvis DRF og DFfR. 

 

Specialudstillinger i EE Regi 

Tyske Dværg Wyandotter og Orpington stor og dværg forsøger at afholder specialudstilling på udstillingen, 

men EU’s transportforordning kan være en hindring. 

 

Forplejning: 

Der er fælles forplejning efter DFfR’s sædvanlige koncept i ”teltet” under hele udstillingen for arrangører og 

hjælpere.  

Under opstilling mandag, tirsdag, onsdag og torsdag vil der være smørrebrød fra kantinen, samt øl og vand 

til hjælpere.  

Torsdag vil der ligeledes være smørrebrød til hjælpere ved modtagelse og indsættelse af dyr. 

Fredag vil der kl. 0700 være morgenmad til dommere og hjælpere, og der vil kl. 1200 være smørrebrød til de 

samme. 

Muligheden for spisebilletter, som ved EE udstillingen lørdag og søndag, undersøges af Willy Littau. 

Nedtagning: Der ydes forplejning til hjælpere ved nedtagning. 

Smørrebrød afregnes af hver især (DRF og DFfR) med MCH 

 

Fælles middag (Dommermiddag): 

Fælles middag for dommere og hjælpere samt øvrige inviteret af DRF eller DFfR afvikles fredag den 10. 

december 2021 kl. ca. 1730. Der planlægges med buffet. Willy Littau arbejder videre med dette.  

Deltagerne i middagen vil have adgang til udstillingen efter middagen. Det er kun personer, der er godkendt 

af hovedbestyrelserne, der har adgang til middagen eller udstillingen fredag aften, eksempelvis 

specialklubber, der foretager præmieberegning. Middagen finder sted i Corner til en pris af 250 kr. pr. 

kuvert. 

 

Kammeratskabsaften 

Der planlægges med at afholde fælles kammeratskabsaften lørdag kl. 1830 i MCH med en egen betaling på 

ca. 225 kr. til spisning og et deltagerantal på ca. 100. Willy Littau undersøger muligheden. 
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Katalog:  

Der skal være et fælles katalog, og det skal være færdig til at gå i trykken fredag den 10. december 2021 kl. 

2200, og derfor skal materiale, der skal i kataloget være udstillingens kontor i hænde kl. 20, så kataloget kan 

blive sat op med point m.v. 

Kataloget modtages fra trykkeri, så det er klar til salg/udlevering lørdag den 11. december kl. 0900. 

Annoncer skal være DFfR’s kontor i hænde senest fredag d. 3. december 2021. 

Prisen pr. katalog er 75 kr. for forudbestilte og 100 kr. ved entré. 

Kataloget forventes at blive på 128 sider til en pris af 26.000 kr. for 1.000 stk. 

 

PR og Annoncer 

PR: Alfred Kirk og Erling Bay Pedersen DRF og Carsten Blohm DFfR med materiale til aviser, TV og Radio. 

Annoncer i forskellige tidsskrifter (Geflügel Zeitung): Willy Littau 

Plakatside: Willy Littau. 

 

Annoncetegning og stande 

Erling Bay Pedersen og Bent Gasseholm DRF og Carsten Blohm og Willy Littau DFfR. 

De store annoncører og standeudstillere: America Thisted, Meldgaard, P. Hedegaard og Natural vil blive 

kontaktet for nye aftaler.  

 

Åbningstid: 

Udstillingen åbner lørdag den 11. december 2021 kl. 0900 og lukker kl. 1700. 

Udstillingen åbner søndag den 12. december 2021 kl. 0800 og lukker kl. 1500                                                                                            

 

Nedtagning 

Udstillingen nedtages søndag den 12. december 2021fra kl. 1500 til kl. 2100.  

 

Salgsstand:  

Der oprettes en salgsstand efter DRF’s sædvanlige koncept, hvor DFfR’s medlemmer også må tilmelde dyr til 

salg. Salgsstanden administreres af DRF. Der udfærdiges nærmere beskrivelse af konceptet ved DRF, som 

kan bringes i vores blade forud for udstillingen. Salgsstanden styres af Ulla fra DRF og suppleres af Palle fra 

DFfR. 

Der vil endvidere blive mulighed for ”garderobeopbevaring” af dyr, der er overdrages mellem opdrættere 

udenfor udstillingens regi. 

 

Dommere: 

Hver forening sørger selv for at skaffe dommere til bedømmelserne 

 

Hjælpere: 

Hver forening stiller med det antal hjælpere, som de normalt anvender ved en Nationalen eller 

Landsudstilling. 

 

Fælles transporter: 

Der skal arbejdes for, at de eksisterende fælles transporter slås sammen og bliver for både høns og duer. 

 

Point og præmieberegning 

Hver forening står for egen point og præmieberegning. Pointlister og særlige lister med præmier, der skal i 

kataloget, skal afleveres til udstillingens kontor fredag kl. 20. 
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Præmieuddeling: 

Søndag den 12. december 2021 vil henholdsvis DRF og DFfR kåre og hylde deres mestre (National Cup). 

Best in Show finder sted for høns søndag kl. 11 og for duer søndag kl. 13. 

 
Økonomi 

Det er aftalt, at indtægter og udgifter og dermed overskud/underskud deles forholdsvis i forhold til, hvor 

mange dyr henholdsvis DRF og DFfR udstiller. Det er antal katalognumre og ikke størrelsen på burene, der er 

afgørende. 

 

De fælles indtægter til forholdsvis deling omfatter følgende indtægter: 

 

- Entréindtægter: 100 kr. for voksne, 150 kr. for partoutkort og 50 kr. for unge mellem 12 og 17 år. 

- Katalogsalg ved indgangen – forudbestilte kataloger afregnes til kostprisen. 

- Indtægter ved salg af stande 

- Indtægter ved salg af annoncer 

- Tilskud fra Herning Kommune og lignende sponsorer 

 

De fælles udgifter til forholdsvis deling omfatter følgende udgifter: 

- Halleje 

- Udgifter til vagter 

- Udgifter til katalog og katalogtrykning 

- Slutrengøring 

- Udgifter til eventuel assistance fra MCH 

- Udgifter til annoncer og PR  

 

Alle øvrige indtægter: stadepenge, salgsprovision, og øvrig salg, samt lignende tilfalder/bliver i henholdsvis 

DRF og DFfR. 

 

Alle øvrige udgifter: eksempelvis transport af burmateriel, præmier, dommerhonorar, 

transportomkostninger, overnatning, forplejning af dommere og hjælpere, fri adgang for 

udvalgte(Partoutkort) og udstillingsmateriel samt lignende afholdes af DRF og DFfR hver for sig. 

DFfR og DRF tildeles gratis 40 partoutkort pr. 1.000 udstillede dyr til intern fordeling i hver forening 

 

Budget 

Der er udfærdiget budget for fælles udgifterne, og budgettet er godkendt af DRF og DFfR 

 

Gæsteudstillere: 

Vestjyske Kaniner og Jysk Fynsk Kanariefugleforening har sagt ja til at deltage med egen udstilling. De skal 

betale for entre og katalog. 

 

Informationsstand 

Både DRF og DFfR opstiller deres egen informationsstand. 

 

Indgang 

Indgangen med salg af entré og kataloger bemandes af både DRF og DFfR. Willy Littau og Bent Gasseholm 

laver en bemandingsplan og har ansvaret for opgørelse af kassen ved indgangen. 
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Mødevirksomhed 

De 2 hovedbestyrelser holder gennem de respektive formænd hinanden løbende orienteret om planens 

modtagelse og drøftelserne i de respektive foreninger. 

 

Næste møde vedrørende denne plan er tirsdag den 2. november 2021 kl. 1700 i Bøgeskovhallen i Fredericia.  

 

Kommunikation: 
Denne plan kommunikeres i foreningernes tidsskrifter Raceduen og Racefjerkræ og på foreningernes 

hjemmesider. 

 

Den 8. september 2021  

 

 

__________________________                                            _______________________ 

Alfred Kirk    Carsten Blohm 

Danmarks Racedueforening   Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl 

     


