
Syd- og Vestsjællands Fjerkræklub 

indbyder til 

SJÆLLANDSUDSTILLING 

i Fuglebjerg Hallens A. Hal. 

Lørdag den 18. og søndag den 19. januar 2020. 

 
 

 

Der kan udstilles: Store høns, dværghøns, gæs, ænder, kalkuner, duer, fasaner, volieresamlinger  

samt æg a. 8. stk. Jfr. gældende veterinære regler, skal alle dyr have fast fodring.  

 

 

 

 

Vaccinationsattest og ringseddel skal afleveres, senest sammen med dyrene,  

fredag inden kl. 20 

 

Stadepenge: for alle arter er kr. 25 kr. pr. dyr ,volieresamlinger a.1.3. 6o kr. samt 2o kr. -  

pr. sæt æg a. 8 stk. Stadepenge skal betales ved afleveringen af dyrene (og skal betales,  

hvis dyrene udebliver eller afmeldes). Her betales tillige kontingent for 2020 som udgør  

kr. 100 kr. For ægtefælle er det kr. 50 kr. og ungdomsmedlem 50 kr. 

 

Tilmelding: Skal ske på vedlagte anmeldelsesblanket der afleveres/sendes/mailes 

til formanden: Patricia Haynes, Slagelsevej 203, 4700 Næstved Tlf. 21 92 51 17 Mail: p.haynes@live.dk 

Senest den 29/12-2019  
 

Dyrene skal være i Fuglebjerg Hallen på Byagervej, fredag den 17. januar 2020. 

inden kl. 20.00 og kan tidligst afhentes søndag den 19. januar 2020. kl. 16.00. 

 

Udstillingen er åben: lørdag kl. 14.00 - 17.00. Søndag kl. 10.00 -16.00. 

Præmieuddeling søndag Kl. 15.00 

Entre 30 kr. pro person  

Børn gratis adgang, til og med 15 år 

Udstiller gratis adgang. 

 

Ungdomsafdelingen. 
Ungdomsafdelingens medlemmer indbydes til at deltage i udstillingen (som medlemmer 

optages alle til og med det fyldte 18 år). 

Stadepenge for alle arter dyr og sæt æg (á 8 stk.) er 15 kr. pr. stk. Volieresamlinger á 1.3 40 kr.  

Dyr der afmeldes eller udebliver skal der betales stadepenge for. 

Veterinære regler som ved øvrige udstillere. 

 

Bestyrelsen 

P.S. Har du lyst til at hjælpe med opstillingen fredag og nedtagningen søndag aften? 

så aftal nærmere med formanden, eller et bestyrelsesmedlem. 

Klubben afholder dommerfrokost lørdag den 19. januar kl. 12.30, hvor klubbens medlemmer  

indbydes til at deltage. 

 

(Undertegnede ønsker at deltage i dommerfrokosten i Fuglebjerg Hallen) 

Antal kuverter. ____________________ a. kr. (110,-  kr. Ekskl. drikkevarer.)   

Navn                 ____________________ 

Underskrift.                                                (Tilmelding senest den 29/12-2019.) 
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Præmieregler 

for  

Syd– og Vestsjællands Fjerkræklub 
 

For at opnå præmie skal der udstilles mindst 3 dyr inden for samme race og farve, begge køn  

repræsenteret.  

 

Til ærespræmie og vandrepokal kræves tillige, at dyrene er påsat egne fodringe.  

For høns, dværghøns, ænder, gæs og kalkuner kræves 280 point og ingen dyr under 93 point. Volieresam-

ling 93. point.  Æg 94. point.  

 

Til kåringspræmie kræves 273 point og ingen dyr under 91 point. Volieresamling 91 point, Æg 92 point. 

Til ærespræmie til duer kræves 282 point og ingen dyr under 94 point. for kåringspræmie til duer kræ-

ves 279 point ingen dyr under 93 point. Der udleveres kun en præmie inden for samme race og farve til 

hver udstiller. 

 

Ringseddel skal afleveres sammen med anmeldelsen, eller senest fredag aften, inden udstillingen! 

 

Sjællandsmester bliver den opdrætter, blandt alle udstillere, der udstiller de 5 højst kårede dyr, påsat egne 

fodringe i samme race og farve med begge køn repræsenteret og ingen dyr under 92p. (Duer 94p.) 

 

Vandrepokaler. 
Uddeles til Syd– og Vestsjællands Fjerkræklubs medlemmer, med højst kårede dyr af eget opdræt. Til trio 

i store lette høns, store svære høns ,lette dværghøns, svære dværghøns, (ænder, gæs, kalkuner) og duer, 

samt til udstillingens bedste hane og høne. Og udstillingens bedste dyr 1,0 eller 0,1. Duer undtaget. 

 

Jubilæumspokal, tildeles højst kårede dværg Wyandotte 1.0 el. 0.1 

 

Kirsten og Eigils Jubilæumspokal 2001. 
Pokalen skal gå til bedste samling store høns på 2.3 ingen dyr under 91 Point. 

 

Midtsjællands Fjerkræklubs mindepokal, tildeles 2.4 høns i St. eller Dv. I samme farve/race 

Pokalen kan ikke vindes af Sydvestsjællands klubmester. 

 

Klubmester– fjerkræ 
Titlen tildeles den udstiller, der har de 6 højest kårede dyr inden for samme race og farve, begge køn re-

præsenteret, og ingen dyr under 90 point. 

 

Klubmester– duer 

Titlen tildeles den udstiller, der har de 6 højest kårede dyr inden for samme race og farve, begge køn  

repræsenteret. 

 

Præmieregler for ungdomsafdelingen. 

Ærespræmie uddeles til høns, dværghøns, ænder, gæs og kalkuner 1.2 eller 2.1 med mindst 274 point i 

samme race og farve og ingen dyr under 91 point. Duer mindst 275 point og ingen dyr under 92 point.  

Volieresamling 92 point. Æg. 93 point. 

 

Kåringspræmie uddeles til høns, dværghøns, ænder, gæs kalkuner med 270 point med mindst et dyr på 

min. 90 point, duer med 273 point og ingen dyr under 91 point. Volieresamling og Æg 91 point. 

 

Vandrepokaler. 

Uddeles til bedste 1.0 & 0.1 samt til bedste 1.2 eller 2.1 

Bedste trio Høns og Svømmefugle, Bedste Høne. 



Anmeldelsesblanket 

Til Syd– og Vestsjælland fjerkræklubs Sjællandsudstillingen i  

Fuglebjerg Hallen den 18. og 19. januar 2020 
Anmeldelsesblanket sendes eller afleveres til klubbens formand:  

Patricia Haynes, Slagelsevej 203, 4700 Næstved, Tlf. 21 92 51 17 Mail: p.haynes@live.dk 

Senest den 29/12-2019  

 Race Farve 1.0 0.1 Dyr i 

alt 

Høns      

      

      

      

Dværghøns      

      

      

Ænder      

      

Gæs      

      

Kalkuner      

      

Duer      

      

Volieresamling      

      

Æg udstilling      

Hold      

Hold      

Stadepenge Hold/dyr           á  25kr I alt    

Navn  HUSK ! Mail adr.  

Adresse                                 @ 

Postnr. og By  Tlf. nr.    

Kontingent 2020      

A-medlem Sæt kryds à 100 kr.    

B-medlem Sæt kryds à 50 kr. (Ægtefælle/Samlever)   

Ungdomsmedl. Sæt kryds à 50 kr. (Indtil det fyldte 18. år)   

Gæsteudstiller Sæt kryds à 00 kr.    
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