29. EE-Europa utstilling og 5. EE Europa junior utstilling
for høns, duer, kaniner, fugler, marsvin og hamster.
Påmelding er bindende!
Ved å sende inn påmeldingen, godtar du at ditt navn, adresse og telefonnummer oppgis i
utstillingskatalogen. Du aksepterer også at bilder tatt i utstillingshallene kan bli publisert på både
sosiale medier og ulike nettsteder.
Du fyller ut påmeldingen, som kalles meldingsboken på tysk innen 1. september.
Du får beskjed fra undertegnede om beløp omregnet til norske kroner og kontonummer som du må
betale til innen den 7. september.
Ca. 25. oktober mottar du en e-post med Meldebogen-B- som inneholdende katalognumre, der du
kan endre kjønn og salgspriser på kaninene. Det er i meldingsboken B, du legger til ørenummer.
Det skiller seg mellom junior- og voksenmedlemmer - de konkurrerer på hver separat utstilling.
Hvis du registrerer fire kaniner av samme rase, farge og begge kjønn, er det smartest å melde de på
som kolleksjon enn fire individuelle dyr, siden sistnevnte ikke kan vinne et EM.
Når du vurderer en kolleksjon, husk at 1 kolleksjon er lik 4 kaniner. (1,3, 2,2 eller 3,1)
Husk å merke kjønn. Det vil være en mulighet til å endre når Meldebogen-B kommer
Husk å merke om kaninen er til salgs - prisen må oppgis i €. 1 € = ca 9,50 NOK.
Salg av kanin: Setter du en kanin til salgs, for eksempel 100 €, tillegger arrangøren en provisjon på
20% til DK. Prisen vil være 120 €. Dessverre vil skattemyndighetene i Danmark også bli inkludert og
krever 25% moms på salgsprovisjonen= 5 €. Den endelige salgsprisen, som også vil bli oppgitt i
katalogen, vil i dette tilfellet være 125, - €. Du har som selger ingen utgifter i forbindelse med salget.
Kaninene møter tirsdag 6. november kl. Kl. 10.00 og 20.00.
Katalogen. Prisen for bestilling av katalog i forbindelse med registrering er kr 90, -. Hvis du kjøper en
katalog på Messesenteret, er prisen NOK 110, -. For senior er katalog pliktig.
Hvis du melder deg på festkvelden, ta gjerne med ektefellen. Prisen er kun € 40,- pr. Person. Du får
en velkomstdrink, en stor variert buffet, dans og flere underholdningsinnslag, inkludert fiolinist Kim
Sjøgren. Festen starter lørdag kl. 19.00.
Ønsker du å gi utstillingen et beløp til en spesiell premie (Spezialehrenpreis) - utbetales uten fradrag i
kontanter til vinneren. Vær oppmerksom på at beløpet er i € og du kan dedikere premien til en
bestemt art, rase eller variant innenfor alle utstilte kategorier - også i junioravdelingen.
Lokalforeninger, spesial klubber og også NKF er velkomne med donasjoner. Alle som donerer en
pengepremie, får navnet sitt og beløpet i katalogen.
Innkjøpte dyr - Reglene inneholder ingen informasjon om innkjøpte dyr. Derfor kan du også stille
disse.
Billetter. Vær oppmerksom på prisen på partout kort, det eneste billett som kan bestilles når du
melder på, er € 25,- for inngang alle dager. Hvis du kjøper et partoukort i Messesenteret, er prisen

DKK 200, -. Dagdagsbilletter kan kjøpes via Messesenterets nettside og skrives ut, slik at du slipper å
stå i billettkøen.
Kjøp av kaniner: Du betaler prisen vist i katalogen. Hvis du kjøper en kanin og ønsker å ta det ut av
hallen før den stenger på søndag, må du samtidig kjøper en pappeske for € 15, - husk å plukke opp
halm bakerst i hallen. Du kan ikke ta den kjøpte kaninen ut av buret selv, men må få en av de mange
kontrollørene som går rundt til å gjøre det. Kontrolløren tar kaninen ut av buret, kontrollerer ørene
med kvitteringen, setter kaninen i pappesken din og plomberer den. Uten forsegling kommer du ikke
ut av hallen. Private transportkasser kan ikke brukes til transport av kaniner før utstillingen er stengt.
På kjøpstidspunktet mottar du to kvitteringer. En som du beholder - den andre er plasseres av
kontrolløren i det tomme buret. Du får utdelt et klistremerke påtrykt med teksten «solgt / Verkauft»
og klistrer dette på kaninens bedømmelseskort, så alle kan se at den er solgt.
Fôring av kaniner er sponset av selskapet Mifuma. Kaninene mates med 7 cm tykk og 15 cm lang
Knaber-max-stenger som består av høy kvalitet lucerne,, speltskaller, tørkede gulrøtter og drueskall.
Næringsinnhold 6,6% råprotein, 1,5% råfett, 33% trestoff, 5,4% råaske og 0,4% kalsium. Det skal alle
kaninmager kunne tåle.
Høy og halm til fri bruk vil være til stede i hallen. Dette gjelder også feiekostene.
Zobel og Stor Zobel og alle varianter av Zobel må være merket med ett tydelig Zobel kryss
under/over/mellom ørene og øynene. Bare den lyse varianten er godkjent.
Liten Rex, kappetegnet er anerkjent i en hvilken som helst farge godkjent i Europa Standard. Liten
Rex må ha en pelslengde på 16-20 mm.
Vaksinasjon. I utgangspunktet frivillig for alle uansett hjemland, men nasjonale regler må følges.
Mange land vaksinerer for både Myxomatosis og VHD-varianter.
Helseattest. Alle utenlandske utstillere må presentere en helseattest undertegnet av lokal dyrlege.
Det er Ikke lov å ta kaniner ut av burene for inspeksjon, og heller ikke for kjøp. Trenger du å åpne et
bur, så tilkall en av medhjelperne.
Foto. Du kan registrere deg som en offisiell fotograf og få et 2 x 3 m rom tilgjengelig for et avtalt
antall timer. Skal du ha kaniner ut av burene for fotografering, gjøres dette av en medhjelper.
Koordinert via den danske hovedbestyrelse.
Alder. Kaninene dine må ikke være mer enn 6 år gamle. Det er ingen begrensninger ned.
Klasser. Ifølge racelisten kan det bli utstillet i 705 forskjellige klasser + Lille Rex, kappetegnet.
Havana. Liten Havana skal utstilles som Fransk Havana, som ble endret etter danske innvendinger.
Godkjent nå opp til 3,25 kg.
Tysk Kjempe Schecke I Nordisk standard (NS) skal ha 3 -7 flekker per side. I den europeiske
standarden (ES) står 6 - 8.
Rhinsk Schecke i NS 6 - 10 sideplassene. ES 6 -8.
Liten Tysk Schecke. I ES 5 -7 sideflekker i NKS 3 -7.
Alle registrerte land har en info stand. Den er felles for alle dyrearter fra landet.. Det er ofte der du
kan komme i kontakt med utenlandske utstillere.

DK stand: Danmarks Kaninavleforening oppretter i kaninhallen en infostand som er bemannet tirsdag
i forbindelse med innlevering av kaniner og her får du utlevert forhåndsbetalte partoutkort. Standen
er også betjent i følgende tidsrom: Fredag fra kl. 11:00 - 18:00, lørdag 08:00 - 18:00 og søndag 08:00 14:00 da utstillingen stenger. På infostanden utleveres også forhåndsbetalte kataloger og medaljene.
Ærespremiene utdeles fra den felles danske stand i hallen "ukjent nå".
Dansk Fjærfeavlforening, Dansk Racedueforening, etc. har alle selvstendige informasjonsstander.
Hvis du registrerer deg som medhjelper – rigge bur, matservering, infostand, salgsavdeling (fullsatt),
bærer, utsmykkingskomiteen, kontrollgruppe eller riving, får du tildelt av DK gratis overnatting,
frokost, lunsj og middag de dagene du arbeider. Tilmelder og arbeider du i minst 3 dager, får du i
tillegg til ovennevnte, et partoukort fra DK og du får sjansen til å kjøpe en av de kaniner som er til
salgs allerede på torsdag kveld. Alle andre må vente med å kjøpe dyr til salgskontoret åpner etter
den offisielle åpningen av utstillingen fredag 9. november kl. 11.00.
Karantenestall. Karantene er laget for syke dyr i en egen hall med plass til 500 dyr.

