Danmarks Mesterskab og Landsudstilling 2016

Ærespræmier

Viborg Stadion Center, Stadion Alle 3, 8800 Viborg

Der tildeles ærespræmie fra og med 95 point, UA dog fra 281,5. Fra 376,5 point er der
frit valg på præmiebordet. Øvrige præmier uddeles på DK´s stand. Importerede dyr
deltager ikke i præmieberegningen.

LU´s adresse

Præmieuddeling

Hedebakken 4, 8800 Viborg, tlf 26709330, p.s.c@post.tele.dk
LU´s hjemmeside

DK´s pokaler uddeles i løbet af søndag og præmieuddeling er søndag kl 14.30, ingen
dyr forlader burene før endt præmieuddeling med mindre andet er aftalt med
ledelsen.

dm2016.kaniner.dk

Støtte:

Anmeldelse af dyr

Alle som ønsker at støtte DM/LU 2016 med ærespræmie eller beløb kan henvende sig
til Lissy Søndergaard, Kløvermarken 9B, 8830 Tjele, tlf 22403692, lissyoglars@mail.dk

Adresse:

Der præmieres i klasse L alt 2 og klasse K. Der tilmeldes kun antal, race og variant.
Tilmelding via hjemmesiden eller til Anton Dam Nielsen, Klosterhedevang 2, 7600
Struer, tlf 26235036 senest den 20. januar 2016.

Hjælpere

Stadepenge:

Dem som ønsker at hjælpe udstilling med opstilling, fodring, bedømmelsen,
nedtagning m.m bedes henvende sig til Poul Erik Søndergaard eller Erik Andersen, tlf
21651812

80 kr inkl afgift pr katalog nr for de første 6 dyr og derefter 60 kr pr katalog nr i samme
variant

Kammeratskabsaften

Fodring:

Afholdes lørdag den 20 februar 2016 kl 19.00-01-00 på Golfhotellet, Randersvej 2,
8800 Viborg. Pris pr kuvert 275 kr. Tilmelding til Lissy Søndergaard.

Der fodres med piller, husk vand og fodertrug.
Bespisning:
Fællesdommer:
Poul Erik Søndergaard Christensen, Hedebakken 4, 8800 Viborg.tlf 26709330,
p.s.c@post.tele.dk

Dagens ret til rimelige priser vil være at finde torsdag aften og fredag, lørdag og
søndag middag. Bestilling via hjemmesiden eller til Lissy Andersen, tlf 23320796,
lissy.erik.andersen@hotmail.com

Overnatning:

Kaninhop:

Dommere og DK´s gæster bor på golfhotellet, andre kan ligeledes bestille til speciel
pris, oplys det er ”kaninarrangement” og Lissy Søndergaard. Golfhotellets tlf er
86610222 eller www.golfhotelviborg.dk

Der vil Lørdag og søndag være hop Konkurrencer samt Stampe udstilling
Ret til Ændringer forbeholdes

