Udstillingsnoter:
29. EE-Europaudstilling
5. EE-Europa ungdomsudstilling
for fjerkræ, duer, kaniner, fugle, marsvin og hamstere.
Anmeldelse er bindende!
Ved tilmelding accepterer du, at dit navn, adresse og telefonnummer optages i
udstillingskataloget. Du accepterer ligeledes at billeder taget i udstillingshallerne kan
blive offentliggjort på såvel sociale medier, som diverse hjemmesider.
Online-tilmeldingssystemet er åbent på adressen
http://tilmelding.kaniner.dk/Europa2018/
Du udfylder Anmeldelsesskemaet, som hedder Meldebogen på tysk senest 7.september.
Husk at betale på den oplyste konto samme dag.
Ca. 25. oktober får du tilsendt en e-mail med Meldebogen-B indeholdende katalognumre, hvor du
kan ændre køn og salgspriser på kaninerne. Det er i Meldebogen-B, du tilføjer ørenumrene.
Der skelnes prismæssigt mellem ungdoms- og voksenmedlemmer - de konkurrerer nemlig på hver
sin særskilte udstilling.
Hvis du tilmelder 4 kaniner i samme race og variant, er det smartere at tilmelde dem som en
kollektion fremfor fire enkeltdyr, da sidstnævnte ikke kan vinde et Europamesterskab.
Kollektionen skal indeholde begge køn.
Når du anmelder kollektion, så husk at 1 er lig med 4 kaniner.
Husk markering af køn. Der bliver mulighed for at ændre, når Meldebogen-B modtages og
afleveres sammen med kaninerne.
Husk at markere om kaninen er til salg – prisen noteres i €. 1€ = 7,50 DKK.
Salg af kanin: Sætter du en kanin til salg for eksempelvis 100€ pålægges en andel til DK på 20 %.
Prisen bliver 120 €. Desværre vil Skat også være med og kræver 25 % moms af de 20 % = 5 €. Den
endelige salgspris, som også vil fremgå af kataloget vil i dette tilfælde være 125,- €. Du har som
sælger ingen udgift i forbindelse med salget.
Kaninerne møder tirsdag 6. november mellem kl. 10.00 og 20.00.
Katalog. Hvis man køber 2 kataloger, så har man også en pæn en at studere på de lange
vinteraftner, når man bliver lidt ældre.
Prisen for bestilling af katalog i forbindelse med tilmelding er DKK 90,-. Køber du katalog i Messe
Centret er prisen DKK 110,-.

Hvis du tilmelder til festaften, er det nok værd at overveje om ægtefællen ikke skal med i byen og
opleve en masse fremmede sprog. Prisen er kun 300,- kroner pr. person, for hvilket du får
velkomstdrink, stor varieret buffet, dans og flere underholdningsindslag med bl.a. violinisten Kim
Sjøgren. Festen starter kl. 19:00.
Har du lyst til at forære udstillingen et beløb til en ærespræmie (Spezialehrenpreis - udbetales
uden fradrag som kontantbeløb til vinderen) så bemærk at beløbet er i € og at du kan tilrette
præmien en bestemt Art, Race eller variant indenfor alle udstillede kategorier – også til
ungdomsafdelingen. Lokalforeninger, specialklubber og også DK er velkomne med donationer.
Alle, der donerer en kontant ærespræmie, optages med navn og beløb i kataloget.
Opkøbte dyr – reglementet indeholder ingen oplysninger om opkøbte dyr. Derfor må man gerne
udstille disse.
Billetter. Vær opmærksom på prisen for partoutkort, som er eneste billetform, der kan bestilles i
forbindelse med tilmelding er DKK 190,-. Købes et partoutkort i Messe Centret er prisen DKK 200,-.
En-dags billetter kan købes via Messe Centrets hjemmeside/billetnet og udprintes, så slipper man
for at stå i kø eller i billetkøen for DKK 120,-.
Køb af kanin: Du betaler den pris, der fremgår af kataloget. Hvis du køber en kanin og ønsker at
tage den ud af hallen før udstillingen lukker, skal du samtidigt købe en papkasse til DKK 15,- husk
at hente halm bagerst i hallen. Du må ikke selv tage kaninen ud af buret, men henvende dig til en
af de mange kontrolfolk, der går rundt. Kontrolpersonen M/K tager kaninen, kontrollerer
ørenumre med din kvittering, sætter kaninen i kassen og plomberer denne. Uden plombering
kommer du ikke ud af hallen. Private transportkasser må ikke anvendes til borttransport af kaniner
før udstillingen et lukket.
Ved købet får du udleveret to kvitteringer. Den ene beholder du – den anden placeres af
kontrolpersonen i det tomme bur. Køber du en kanin og først fjerner den ved udstillingens
afslutning får du ved kassereren, hvor du betaler købte dyr, udleveret et klistermærke påtrykt
teksten solgt/verkauft og placerer dette på kaninens bedømmelseskort. Så kan andre se, den er
solgt.
Fodring af kaninerne er sponseret af firmaet Mifuma. Der fodres med de 7 cm tykke og 15 cm
lange Knaber-max-stænger, der består af høj kvalitet lucerne, speltskaller, tørrede gulerødder og
drueskind. Næringsindhold 6,6 % råprotein, 1,5 % råfedt, 33 % træstof, 5,4 % råaske og 0,4 %
kalcium. Det skulle alle kaninmaver kunne tåle.
Hø og halm til fri afbenyttelse vil være til stede i hallen. Det gælder også for fejekoste.
Foderudvalget bliver oplyst om såvel opfyldning med strøelse som fodring med hø.
Zobel og Stor Zobel samt alle varianter af zobel skal være markeret med et tydeligt zobel-kryds
under /over/mellem ørerne og øjnene. Kun den lyse variant anerkendes.

Lille Rex, kappetegnet er anerkendt i enhver i Europastandarden godkendt farve. Kan du ikke
tilmelde fordi din variant ikke fremgår af anmeldelseslisten, ringer du straks 2623 5036.
Lille Rex må have en pelslængde på 16 – 20 mm.
Vaccination. Principielt frivilligt for alle uanset hjemland, men nationale regler skal følges. Mange
lande vaccinerer for såvel Myxomatose som VHD-varianterne.
Sundhedsattest. Alle udenlandske udstillere skal kunne fremvise sundhedsattest signeret af lokal
dyrlæge.
Der må ikke tages kaniner ud af burene for besigtigelse, heller ikke med henblik på køb. Har du
brug for at få åbnet et bur, tilkaldes en af kontrollørerne.
Foto. Du kan tilmelde dig som officiel fotograf og få stillet lokale på 2 x 3 m til rådighed i et aftalt
antal timer. Skal du have kaniner ud af burene for fotografering, foretages dette af en kontrollør.
Koordineres via HB.
Alder. Dine udstillede kaniner må højst være 6 år gamle. Der er ingen begrænsning nedad.
Klasser. Jævnfør racelisten kan der udstilles i 705 forskellige klasser + Lille Rex, kappetegnet.
Havana. Lille Havana skal udstilles i klassen med Fransk Havana, der blev ændret vægtmæssig
grundet danske indsigelser. Går nu op til 3,25 kg.
Der forekommer også Havanna – en Europæisk mellemstørrelse (3,25 – 4,0) samt den nordiske
Stor Havana.
Tysk Kæmpeschecke skal i Danmark have 3 -7 pletter pr side. I Europastandarden står 6 – 8.
Rhinsk Schecke siger i den Nordiske 6 – 10 sidepletter. Europastandarden holder fast i 6 -8.
Lille Tysk Schecke/Tjekkisk Schecke. I ES 5 -7 sidepletter i NKS 3 -7.
Danske marsvin deltager ikke grundet uoverensstemmelse mellem EE-præsidiet og
marsvineforbundet omkring anerkendelse af bl.a. varianterne skinny og alpaka.
Landes-koje. Alle tilmeldte lande har en info-koje, bare ikke Danmark, og den er fælles for alle
dyrearter. Det er i landes-kojen, du kan få kontakt til udenlandske udstillere.
DKs infostand. Danmarks Kaninavlerforening opretter i kaninhallen en infostand, der er bemandet
tirsdag i forbindelse med aflevering af kaniner og her kan du få udleveret forudbetalt partoutkort.
Standen er også betjent i følgende tidsrum. Fredag fra kl. 11:00 – 18:00, lørdag 08:00 – 18:00 og
søndag 08:00 – 14:00, hvor udstillingen lukker. I infostanden udleveres også forudbetalte
kataloger og vundne medaljer. Ærespræmier udleveres fra den fællesdanske i hal ”endnu ukendt”.
Danske Fjerkræavlerforening, Danmarks Racedueforeninger m.v. har alle selvstændige infostande.

Hvis du melder dig som hjælper – opstilling, forplejningsudvalg, infostand, salgsafdeling (besat),
tilbærer, udsmykningsudvalg, kontrolgruppe og nedbrydningsteam, tildeles du af DK gratis
overnatning, morgenmad, frokost og aftensmad, de dage du arbejder.
Tilmelder og udfører du arbejde i mindst 3 dage tildeles du foruden ovenstående et partoutkort af
DK og får mulighed for at købe EN af de udbudte kaniner torsdag aften. Alle andre må vente til
salgskontoret åbner efter den officielle åbning af udstillingen fredag 9. november kl 11.00.
Karantænestald. Der oprettes karantæne for syge dyr i en separat hal med plads til 500 dyr.

