
DM 2022 
Tilmeldingsblanket  

 

Sted: Kalundborg hallerne, Hal 1  
J Hagemann-Petersens allé 

4400 Kalundborg 

(Vandrerhjem: Kalundborg Vandrerhjem (Danhostel) Stadion Allé 5) 
Dato: 16-18. september 2022 

 

Dommere: De enkelte klasser dømmes af: (A) Peter Hofmann (D), (B) Wim Hattink 

(NL), (C) Svend-Erik Korgaard (DK) og (Aus) Rolf Schindelmeiser (D) 

 

Bemærk !!!! - Prisen er lavet for at tilskynde medlemmerne til at 
medbringe så mange fugle som muligt. 

 
TILMELD DIG SÅ HURTIGT SOM MULIGT   

 

Indtil videre er vi fri af Coronarestriktioner. Vi må dog være forberedt på eventuelle 

forandringer i forhold til Corona. 
 

 

 

Medlemsnr:  

Navn:  

Adresse:  

Postnr. / By:  

Telefon:  

Evt. E-mail:  

Tilmelding sendes til Lars Voss lars.vonvoss@gmail.com eller på tlf 20267540, og skal være 
fremme senest den 09.09.22 
Tilmeldingsblanketten kan også downloades på klubbens hjemmeside. 

 
På udstillingsgruppens vegne  

Med venlig hilsen 
Lars 

 
HUSK: Drikketrug skal være placeret i toppen af gitteret – mellem 4. og 5. vertikale tråd. Hos 

de australske, med smal afstand mellem gitrene er det mellem 7. og 8. vertikale tråd. 
Der kan anvendes godkendte drikkerør. Disse monteres og fyldes af medlemmet selv, efter 
bedømmelsen. Vi forventer at der vil være salg af drikkerørene. Men tag de små drikketrug 

med. Nye udstillere får udleveret fingerdrawers(drikketrug). 
 
 

 

 

 

 

(Udfyldes af udstillingsudvalget) 
 

Katalog nr. 
Fra og med:                      Til og med: 
  

 

HUSK INDLEVERINGSTIDER: 
 
Fredag fra 18.30 – 20.00 
Lørdag fra 8.30 – 9.30 

mailto:lars.vonvoss@gmail.com


 

Er du enkeltmedlem eller partnerskab på 1 adresse, kan du tilmelde i dette skema: 

 

Antal       Beløb 

  Startgebyr      50,00 

  Standardundulater á 20 kr. (op til 10 er prisen 20 kr./stk)   

 
Standardundulater á 10 kr. (fra 10 stk. og opad er prisen 10 kr./stk.) 

   Australske undulater á 20 kr. (op til 10 er prisen 20 kr./stk)   

 
Australske undulater á 10 kr. (fra 10 stk. og opad er prisen 10 kr./stk.) 

 

 

Par (20 kr pr. par) 

 

 

Teams (20 kr pr. Teams) 

   Snitter fredag aften á 35 kr. 
 

  

 
Buffét frokost lørdag á 120 kr. 

  
 

Morgenmad lørdag á 80 kr. (skal ikke betales her, men afregnes sammen med værelset) 0,00 

 
Morgenmad søndag á 80 kr. (skal ikke betales her, men afregnes sammen med værelset) 0,00 

 
Festmiddag lørdag á 250 kr. 

    Snitter søndag á 35 kr.  
 

  

   Fugle til salgsbørs 
 10 kr./bur med 2 stk.  
MEN HUSK PÅ TILMELDING!   

     I alt at betale 

  I alle tilfælde kommer drikkevarer oveni.  
 
Jeg/vi udstiller i:       A:______        B:______       C.______  Australske ______     Junior:____ 
 
 

Er I partnerskab på flere adresser, kan I tilmelde i dette skema: 

 

Antal       Beløb 

  Startgebyr Startgebyr af 50 kr. pr. adresse i partnerskabet 
 

  Standardundulater á 20 kr. 
(op til 10 x antal adresser i partnerskabet er prisen 
20 kr./stk)    

 
Standardundulater á 10 kr. 

(fra 10 stk. x antallet af adresser i partnerskabet 
og opad er prisen 10 kr./stk.) 

 

 
Australske undulater á 20 kr. 

(op til 10 x antal adresser i partnerskabet er prisen 
20 kr./stk)    

 
Australske undulater á 10 kr. 

(fra 10 stk. x antallet af adresser i partnerskabet 
og opad er prisen 10 kr./stk.) 

 
 

Par (20 kr pr. par) 
 . Teams (20 kr pr. Teams) 

   Snitter fredag aften á 35 kr. 
 

  
 Buffét frokost lørdag á 120 kr.   

 
Morgenmad lørdag á 80 kr. (skal ikke betales her, men afregnes sammen med værelset) 0,00 

 
Morgenmad søndag á 80 kr. (skal ikke betales her, men afregnes sammen med værelset) 0,00 

 
Festmiddag lørdag á 250 kr. 

  
 

Snitter søndag á 35 kr.  
  

   Fugle til salgsbørs 
10 kr./bur med 2 stk.  
MEN HUSK PÅ TILMELDING!   

     I alt at betale 

  I alle tilfælde kommer drikkevarer oveni.  
 
Jeg/vi udstiller i:       A:______        B:______       C.______  Australske ______     Junior:____ 
 
___ Nej, jeg tillader ikke fotografering af mine fugle. (Fuglene forbliver ellers i udstillingsbur, flyttes højst til fotografering i 
andet lokale).  

Katalognumre udleveres ved ankomst i hallen. 


