
UDSTILLINGSREGLER 

Udstillingen omfatter: 

Hens, dveerghens, amder, gees, 

l<all<Uner og duer udstillet og be

d0mt som enkeltdyr (1,0 eller 0,1) 

prcemieres som 2,1 eller 1,2. 

Se preemiereglerne pa hjemme

siden www.racefjerkrae.dk. 

Duer, der udstilles at DFFR's med

lemmer placeres i rcekkerne ved 

ORF, men preemieres efter DF

FR-regler. 

Hens, dvil!rghens, il!nder, gees og 

l<all<uner udstillet i voliere og be

d0mt som volieresamling. 

Der udstilles 1,4 pr. voliere, sv0m

mefugle og kalkuner dog kun 1,2, 

alle i samme race og farve. 

Nyopdril!t- til denne afdeling kan 

anmeldes h0ns, dveergh0ns, cen

der, gees og kalkuner. Nyopdrcet er 

racer eller farvevarieteter, der ikke 

findes dcekning for i geeldende 

standard. 

Der henvises til retningslinier i 

Skandinavisk Fjerkrcestandard 

2004, afsnittet "Bed0mmelse at 
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racefjerkree", side 4 for regler am Katalogpris kr. 75,- Der kreeves 

antal dyr ved fremstilling at nyop- kun et katalog pr. husstand. 

drcet. Anmeldelse for nyopdrcet er 

som tidligere annonceret senest 

d. 01. september.

Jegudstilling -der leveres 8 ceg 

at den pageeldende race - heraf 

udstilles de 6 stk og de sidste 2 

bruges ved bed0mmelsen. 

Stadepenge m.v. 

Administrationsgebyr pa kr 50,-

Ved undersl<rift pa anmeldel

sen gives tilladelse til brug af 

de anferte data i kataloget. 

Ungdomsmedlemmer 

□yr fra ungdomsmedlemmer ud

stilles i reekkerne sammen med

senior. De udstillede dyr samles i

egen preemieafdeling

Stadepenge for ungdomsmed-

pr. udstiller uanset antal an meld- lemmer er kr. 30,- pr dyr + admini-

te dyr og i hvilken kategori der 

udstilles. 

Stadepenge for h0ns, dveergh0ns, 

eender, gees, kalkuner og duer (1,0 

og 0,1) er kr. 50,- incl morns pr. dyr. 

Stadepenge for volieresamlinger 

er kr. 150,- pr. voliere. 

Stadepenge for nyopdreet alle ar

ter er kr. 50,- pr dyr. 

Stadepenge for cegudstilling er kr. 

30,- pr hold eeg. 

l<atalog 

Katalog er obligatorisk at k0be 

som udstiller og skal betales sam

men med stadepengene. 

strationsgebyr.

Ungdomsmedlemmer, kan ikke

deltage i preemieaf-delingen for

senior.

Stande m.v. 

Redskaber, maskiner, foderstoffer 

samt alt vedr0rende fjerkree, hus

holdning og haveartikler m.v. kan 

udstilles pa stande. 

Neermere oplysning am standleje, 

scerskilt lys m.v. samt annoncer 

i kataloget, fas ved foreningens 

kontor. 



Regler for at l<unne udstille Der anmeldes kun en race/farve 

Man skal vcere medlem af D.F.f.R. pa hver blanket. 

for at kunne udstille eller et af de □et er vigtigt at anmeldelsesblan-

skandinaviske lande. 

Der udstilles og preemieres uanset 

alder efter D.F.f.R's prcemieregler 

(se www.racefjerkrae.dk). 

Alle udstillede dyr skal vcere pasat 

01<.-landsfodringe. 

Duer kan udstilles med fast fad

ring enten 01<-ring (Danmarks 

Fjerkrceavlerforening for Raceavl) 

eller D.R.-ring (Danmarks Race

dueforeninger) i den for racen an

erkendte st0rrelse. 

For tildeling af OM, guldmedaljer, 

Europaplaquette, Championater, 

vandrepokaler, eeresprcemier samt 

opdreetterprcemie fordres der eget 

opdreet (d.v.s. dyrene skal vcere 

pasat egne fodringe jfr ringproto

kol). 

Der skal ikke indsendes ringsed

del, kun udstillere af duer, der 

anvender DR-ringe skal med deres 

anmeldelse sende ringseddel, der 

straks returneres fra kontoret. 

Vaccination mod ND 

De udstillede h0ns, dveergh0ns og 

kalkuner samt duer skal veere vac

cineret mod ND efter geeldende 

regler. 

Kopi af vaccinationsattest SKAL 

indsendes inden udstillingen 

senest d. 22. november til kon

toret, ellers udsendes der ikke 

kassekort. 

Anmeldelse af dyr 

Anmeldelse af dyr skal ske pa 

scerlig anmeldelses-blanket, som 

er trykt her i bladet eller som kan 

rekvireres ved kontoret eller ved 

din klubformand. 

ketten udfyldes korrekt, og hvis

der er dyr til salg med forskellig

salgspris, da tydeligt at markere

dette.

Vi skal opfordre til at man seetter

dyr til salg, da der er star interesse

for at k0be dyr pa Landsudstillin

gen.

□et er scerdeles vigtigt, at det pa

anmeldelsesblanketten er tyde

ligt markeret om det er store h0ns

eller dveerge, man udstiller.

Skriv tydeligt navn og telefon

nummer som misforstaelser und

gas.

l<assekort udsendes i uge 48 -

2021 - kontroller om det passer

med din anmeldelse ..

Anmeldelsesfristen til dette ars

LANDSUDSTILLING er d. 24. ok

tober 2021.

lndlevering af dyrene 

Dyrene indleveres torsdag den 

9. december i tidsrummet kl. 12 

-- 20.00

Udstillere ser selv vii seette deres

dyr ind skal markere pa anmeldel

sen - dyr der kommer med feelles

transport markeres pa anmeldel

sen.

Bed11Jmmelse af dyrene 

Foretages af de af dommerudval

get udpegede dommere. Der d0m

mes efter nyeste Skandinavisk 

Fjerkreestandard. 

Duerbed0mmes efter nyeste dan

ske duestandard og pointsystem. 

Voliere med h0ns, dvcergh0ns, 

cender, gees eller kalkuner bed0m

mes som samling pa kritikkort. 

DER l<ONl<URRERES OM 

FIZJLGENDE PRA:MIER: 

Dansl< mester i racefjerkrceavl 

Danmarksmester 2021 bliver den 

opdrcetter, der udstiller de h0jest 

karede 2,3 pasat egne fodringe i 

samme race og farve med begge 

k0n reprcesenteret og ingen en

keltdyr under 92 points. 

Europa-Plaquetten 2021 

Tildeles h0jest karede 3,3 indenfor 

samme race og farvevarietet og 

ingen enkeltdyr under 92 points. 

Racer, der i ar l<onkurrerer om 

Europa-plaquetten er: 

Wyandotter star race, 

Australorps, Orpington, Jersey 

l<cemper, Brahma og l<ochin, alle i 

dvcerg og star race. 

Svenska Rasfjaderfaft:irbun

det's guldmedaljer 2021 

Disse 3 medaljer er tillcegspree

mier og tildeles h0jest karede 1,2 

indenfor gruppen: 

1. Gees, cender, kalkuner

2. Store h0ns.

3. Dvcergh0ns.

Norsk Racefjaerfeforbund's 

ceresprcemie 

Disse preemier er tillcegspree

mier og tildeles ncestbedste 1,2 

sv0mmefugle, 1,2 store h0ns, 1,2 

dvcergh0ns. 

Ved pointslighed er tildelingen 

som neevnt for tildeling af ceres

preemier. 

>> 
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>> 
Skandinavisk Racefjerkrce 

Forbund's Medalje 

Denne medalje er tillcegsprcemie 

og tildeles bedste 1,2 af de skan-

gammel), der udstiller de h0jest • 1 guldmedalje til duer

karede 2,2 pasat egne fodringe i • 1 guldmedalje til h0jest karede

samme race og farve med begge 

k0n reprcesenteret og ingen en

keltdyr under 91 points. 

Guldmedaljer 

volieresamling, ved mindst 20

anmeldte samlinger.

• 1 guldmedalje til h0jest karede

ceg udstilling, ved mindst 20

anmeldte hold.

dinaviske racer. Guldmedalje tildeles den opdrcet-

Der uddeles 2 medaljer, en til hver ter, der udstiller de h0jest karede 

af grupperne: 

1. Danske gees, Danske cender,

Havannaand, Fcer0ske gees,

Smalensgces, Skanegces, 01-

ands-gces, Svenske anderacer.

2. Danske Landh0ns og Lutter i

star og dvcerg, Norske Jcerh0ns,

Svenske dvcergh0ns, Svenske

Sorth0ns.

Dansk juniormester i 

racefjerkrceavl 

Dansk junior-mester 2021 bliver 

den ungdomsopdrcetter (min. 6 ar 

2,3 pasat egne fodringe i samme 

race og farve og ingen enkeltdyr 

under 92 points. 

Der tildeles: 

• 1 guldmedalje til store h0ns,

lette racer

• 1 guldmedalje til store h0ns,

svcere racer

• 1 guldmedalje til dvcergh0ns,

lette racer

• 1 guldmedalje til dvcergh0ns,

svcere racer

• 1 guldmedalje til kalkuner og

sv0mmefugle

Husk absolut sidste anmeldel

se er d. 24. oktober 2021. 

Husk stadepenge skal f11Jlge 

anmeldelsen. 

HUSK at indsende vaccinations

attest senest d. 22. november. 

Skandinavisk Fjerkr<E-Standard 2004 
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lncl rettelsesblade 2005 - 2019 

Pris incl morns 

kr. 500,-
+ porto kr. 100,-
Besti I den pa kontoret . 
Betaling: Bank 1551, konto 5400279 med angivelse 
af navn og adresse, sa sendes den med posten. 

Rettelsesblade 2016 - 2017 - kr. 50,- + porto kr. 40,
Rettelsesbalde 2018 - 2019 - kr. 50,- + porto kr. 40,
Betaling: Bank 1551, konto 5400279 med angivelse 
af navn og adresse, sa sendes de med posten 


