Udstillingsregler for Fugleforeningen Limfjorden.
§ 1. Tilmelding.
Stk. 1

Stk. 2
Stk. 3

Tilmelding sker skriftlig på særlige tilmeldingsblanketter, som udstedes af foreningen.
Tilmeldingsblanketterne kan være fotokopier af originalen eller mail. Tilmeldingen
sker til formanden, eller anden udvalgt person.
Erstatningsnumre kan blive bedømt, og kan opnå præmie, hvis det er samme
udstillingsgruppe. Alle fugle, skal være i lovlig besiddelse.
Tilmeldingsblanketterne skal være tydeligt og nøjagtigt udfyldt.

§ 2. Indlevering
Stk. 1

Fuglene skal indleveres på udstillingen på det af bestyrelsen angivne tidspunkt.

§ 3. Udstillingsbure/voliere
Stk. 1

Stk. 2

Der udstilles i de af foreningen opstillede bure/volierer.
Der udstilles i specialbure, for domesticerede og pointbedømte fugle.
Det anbefales, at man selv anskaffer sig udstillingsbure.
For fugle i bord og gulvvoliere stilles foder og vandskåle til rådighed af foreningen. Til
fugle der skal have specialfoder kan ejeren medbringe egne skåle.

§ 4. Pasning og fodring
Stk. 1
Stk. 2
speciel
Stk. 3
Stk. 4

Det er udstillerens pligt, at sørge for frø og vand, til vedkommendes fugle, inden
afleveringen til bestyrelsen.
Udstillingsudvalget sørger for fodring af fuglene under udstillingen. Ved fugle med
foder er det ejerens eget ansvar at fodringen sker.
Udstilling af fugle er under udstillingen, udstillerens eget ansvar.
Syge fugle skal fjernes fra udstillingen efter henstilling fra bestyrelsen.

§ 5. Bedømmelse
Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3

Under bedømmelsen har kun, de af bestyrelsen eller formanden udpegede personer,
adgang til udstillingslokalerne.
En bedømmelse kan ikke omstødes.
Der anvendes udelukkende anerkendte dommere fra LDF eller specialklubber.

§ 6. Betaling
Stk. 1
gebyr
Stk. 2
Stk. 3

Der betales et fast udstillingsgebyr for hvert enkelt udstillede nummer, dog vil dette
max kunne udgøre betaling for fire udstillingsnumre uanset antal udstillede numre.
Udstillingsgebyret kan ændres af bestyrelsen fra år til år.
Udstillingsgebyr betales også for ikke fremmødte tilmeldte numre.
Betalingen sker ved indlevering.

§ 7. Udstillingsgrupper
Parakit/papegøje kondition
Parakit/papegøje opdræt
Små parakitter/papegøjer kondition.

Små parakitter /papegøjer opdræt.
Frugt- og insektædende fugle kondition
Frugt- og insektædende fugle opdræt
Dværgpapegøjer opdræt
Dværgpapegøjer kondition
Tropefugle kondition
Tropefugle opdræt
Kanarier opdræt
Kanarier kondition (Farvekanarier, Figurkanarier)
Zebra- mågefinker samt risfugle kondition
Zebra- mågefinker samt risfugle opdræt
Stk. 1
Stk.2

For at kunne opnå præmiering skal alle fugle skal have været i udstillerens eje i
mindst 3 måneder.
Udenfor præmiering, men med dommer kommentarer, deltager alle indkøbte,
domesticerede fugle samt øvrige fugle, der har været í udstillerens eje í mindre end 3
måneder.

§ 8. Udstillere
Stk. 1

Medlemmer af Fugleforeningen Limfjorden samt eventuelt indbudte foreninger kan
udstille.

§ 9. Præmiering
Stk. 1

Stk. 2.
Stk. 3.

I konditionsklasserne, efter dommerens skøn, præmieres de bedste, med
henholdsvis 1 vinder, Vandrepokal + roset. 2.vinder, diplom og 3.vinder, diplom.
I opdrætsklasserne, efter dommerens skøn, præmieres de bedste, med henholdsvis 1
vinder, Vandrepokal + roset. 2.vinder, diplom og 3.vinder diplom.
Vandrepokal kan vindes til ejendom ved at vinde den 3 på hinanden følgende
udstillinger eller 5 gange i alt.
Indbudte foreninger deltager ikke i præmiering på linje med Limfjordens
medlemmer.

§ 10. Nedtagning
Stk. 1

Udstillede fugle må ikke fjernes før udstillingen officielt er lukket.

Således godkendt på generalforsamlingen den 31. januar 2018.
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