VELKOMMEN
TIL DM 2018
Specialklub for dværgracerne

Alle medlemmer af Danmarks Kaninavlerforening inviteres til den største årlige begivenhed for racekaniner i Danmark:
Danmarksmesterskaber i Racekaninavl og Landsudstilling 9.- 11. februar 2018 i Oksbøl.
Dværgkaninklubben og Sydvestjysk Kaninavlerforening, som værtslokalafdeling arrangerer Danmarksmesterskaber og
Landsudstilling 2018.
Anmeldelse af dyr
Der præmieres i klasse L2 (kollektioner) stammer, grupper og enkeltdyr, klasse K (produkter), klasse C (enkeltdyr) for
ikke egetopdrættede dyr, samt i klasse Q (Stampe & kælekaniner).
Tilmeldte kaniner kan endvidere deltage i klasse G (elitegruppe) á Kr. 65,- pr. gruppe.
Lørdag bedømmer 3 udenlandske dommere efter Europastandarden. Hver udstiller kan tilmelde 1 kanin á Kr. 65,-.
Tilmelding sker i klasse U.
Der tilmeldes kun antal, race og variant. Udstillerliste med oplysninger om højre og venstre ørenunmre mv. afleveres
ved dyrenes ankomst torsdag mellem 16 – 21.30.
Tilmelding via hjemmesiden eller til Anton Dam Nielsen, Klosterhedevang 2, 7600 Struer tlf.: (0045) 2623 5036 E-mail:
anton@adslhome.dk
Sidste tilmelding: Mandag d. 15. januar 2018 med posten og kl. 20.00 via hjemmesiden.
DM hjemmesider
www.dm2018.kaniner.dk
Facebookside: Kaniner DM 2018
Interesse for køb og salg af kaniner på DM 2018 – Facebookside: Køb salg kaniner DM 2018
Stadepenge
Kr. 65,- pr. katalognummer inkl. afgift til DK. Stampe- og kælekaniner Kr. 35,-. Der bliver udsendt opkrævning på
stadepenge, og sidste dato for betaling er d. 1. februar 2018.

Fællesdommer
Erik Rasmussen, tel. (0045) 2963 1270
Salg af dyr
Udstillede kaniner i hal 1 og 2 på DM 2018, der sættes til salg ved indlevering torsdag, koster Kr. 10,- pr dyr i gebyr.
Dyr der sættes til salg senere koster Kr. 20,- pr stk.. Gebyret pålægges køber.
I hal 3 har vi åbent for køb og salg af ikke udstillede kaniner. Du kan sætte racekaniner, hopkaniner, kælekaniner og
spisekaniner til salg. Her koster et bur kun en flad 20’er pr. kanin. Og du bestemmer selv, om du selv vil stå for salget,
eller om vi skal stå for salget. Skal vi stå for salget vil køber blive pålagt et salgsgebyr på Kr. 20,-.
NB – kun 1 kanin pr bur. Kun medlemmer af det danske, svenske og norske kaninforbund / kaninavlerforening kan
sætte kaniner til salg.
Modtagelse af dyr
Torsdag 8. februar 2017 kl. 16.00 – 21.30.
Dine kaniner er velkomne i burene, når du har afleveret udstillerliste ved indgangen til hallerne. Ikke før.
At alle kan vente til sidste dag med at vælge sine kaniner ud til DM-bedømmelse betyder, at udstillingssekretariatet først
i løbet af aftenen og natten op til bedømmelsen fredag kan indskrive hver enkelt kanin, og derved forberede
bedømmelseskort og bedømmelseslister til dommerne næste morgen. Derfor skal udstillingssekretariatet modtage
udstillerlister straks ved din ankomst med dyrene.
Fodring
Der fodres med piller. Husk vand og fodertrug.
Hjælpere
Har du lyst til at være en del af en stor oplevelse og et stærkt fællesskab, og være en del af udstillingen, så er du
hjertelig velkommen til at være med. Kontakt Lars Ellyton tel.: 045 2891 0353 - mail: lars.ellyton@hotmail.com
DM åbningstider
Fredag 9. februar 2018 er der åbent for udstillere fra kl. 9.00. Officiel publikumsåbning kl. 15.00 - 21.00.
Lørdag 10. februar 2018 kl. 9.00 - 17.00
Søndag 11. februar 2018 kl. 9.00 - 16.00
Entre
Alle op til 18 år har gratis adgang!
Udstillingsbillet koster Kr. 50,- og er samtidig et partoutkort til alle dage!

Morgenmadsbillet for udstillere fredag morgen 09.00 – 11.00 Entre + morgenbrød og kaffe ad libitum Kr. 80,Ærespræmier til eget opdrættede dyr
Der tildeles ærespræmie fra 95 point - ungdomsmedlemmer fra 281,5 p.
Der er frit valg på det store ærespræmiebord for top 50 på udstllingen. Ærespræmievindere fra 51 og frem modtager en
personlig DM æresmedallje hvor placering, resultat og navn også fremgår. Æresmedaljerne uddeles fra lørdag morgen
på DKs stand.
Øvrige præmieringer på DM 2018
Præmier i klasse C: Der er store pengepræmier og naturaliepræmier til alle i top 10.
Præmier i klasse G: Der kæmpes om 1. præmie på Kr. 2.500,- 2. præmie på Kr. 1.500,- 3. præmie på Kr. 500,4. præmie på Kr. 250,- og 5. præmie på Kr. 150,-.
Præmier i klasse Q: Der er guld, sølv og bronze rosetter og DM æresmedaljer til top 3 i såvel kælekaningruppen, som i
Stampegruppen.
For europabedømmelsen er der både pokal og guld, sølv og bronze rosetter til nr. 1, 2 og 3. Dommerne rangerer og
udvælger de 3 vindere.
Pokal-, diplom- og ærespræmieuddeling
Alle tilstedeværende Racepokalvindere samt udstillingens nr. 1, 2 og 3 fejres på Festaftenen, lørdag d. 10. februar 2018.
Øvrige racepokalvindere vil blive annonceret i forbindelse med ærespræmieuddelingen søndag, hvor samtlige
racevindere vil modtage deres pokal.
Landsudvalgets kåringer og diplomoverrækkelser sker søndag kl. 13.00 i hal 2 ved vindercirklen.
Uddeling af DK’s DM pokaler og af udstillingens ærespræmier sker søndag kl. 14.30 i vindercirklen i hal 2.
Ingen må tage deres dyr fra udstillingen, før præmieuddelingen er afsluttet. Den respekt skylder vi DM i Racekaninavl.
Kaninhop
Der bliver arrangeret kaninhop på DM 2018. Information om dette vil ske på respektive Kaninhop FB-informationssider.
Specialklubgeneralforsamlinger
Alle specialklubber får traditionen tro anvist mødelokaler på udstillingen til brug for generalforsamling. Indkaldelse til
specialklubbernes generalforsamlinger sker via specialklubberne.
Ærespræmier og støtte
Alle foreninger eller private/ firmaer, der ønsker at støtte DM 2018 med en ærespræmie eller et beløb bedes henvende
sig til Kate Nielsen på: info@benie.dk – eller tel. (0045) 2924 4788. Vi takker for opbakning og støtte.

Annoncepriser i katalog
1/1 side Kr. 400 1/2 side Kr. 250 1/4 side Kr. 175 Avlerannonce Kr. 50.
Fællesspisning for overnattende på KonceptHotellet
For alle der overnatter på KonceptHotellet har vi indgået en aftale, så vi torsdag aften og fredag aften kan tilbyde
hyggelig fællesspisning på Koncepthotellet til billige priser.
Torsdag aften vil der fra kl. 18 – 21.30 være 3 store stykker smørebrød for Kr. 80,Fredag aften vil der fra 18.30 – 21 være stegt flæsk med persillesovs for Kr. 80,-.
Ungdomsmedlemmer op til 18 år spiser for ½ pris.
Indbetal på konto 7301 1098206 senest d. 1. februar 2018, og husk at anføre navn på tilmeldte.
Kontakt evt. DM kasserer Kate Nielsen på: info@benie.dk – eller tel. (0045) 2924 4788 .
Festaften lørdag d. 10. Februar 2018
Alle festglade inviteres til en glad festaften på Koncepthotellet, Strandvejen 1, 6840 Oksbøl kl. 18.30.
Pris pr. kuvert Kr. 195,- for en luksusbuffet, og alle ungdomsmedlemmer op til 18 år spiser for ½ pris.
Indbetal på konto 7301 1098206 senest d. 1. februar 2018, og husk at anføre navn på tilmeldte.
Kontakt evt. DM kasserer Kate Nielsen på: info@benie.dk – eller tel. (0045) 2924 4788 .
Overnatning
Der er mulighed for dejlige overnatninger i meget indbydende faciliteter hos KonceptHotel - Danhostel Kursus- og
konferencecenter, Strandvejen 1, 6840 Oksbøl. 200 meter fra udstillingshallerne. Overnatning bookes direkte hos dem
på tel. (0045) 7527 1110, eller E-mail: info@blaavandshuk-danhostel.dk Priser fra Kr. 140,- - Kr. 395,- pr. overnatning.
Morgenmad koster Kr. 40,- pr. person. Opgiv KANINER som kodeord ved din bestilling.
DM adresse
Sportspark Blaavandshuk og KonceptHotellet – Strandvejen 1 og 2, 6840 Oksbøl.
Udstillingsleder: Lars Ellyton - tel: (0045) 2891 0353 - mail: lars.ellyton@hotmail.com

