Twentse Frisé-Dag
Op zaterdag 08 december 2018
Plaats: Clubgebouw “G.V.V de Goudvink”
Kerkstraat 92a
7532 AV Glanerbrug
Voor inlichtingen en/of inschrijfformulieren:
www.gvv-goudvink.nl
Bert Hemme
secretaris@gvv-goudvink.nl
06-14525151
Marcel Levers
marcel@gvv-goudvink.nl
06-53744755

Prijsverdeling en klassen:
In alle onderstaande klassen kan een Kampioen vallen.

Als er minder dan 10 vogels in een klasse zitten houd tt bestuur het recht
om klassen samen te voegen.
Tevens moet een vogel minimaal 90 punten halen om kampioen te
worden.
In klasse 1,2,3,4 en 5: kan in elke klasse Goud, Zilver en Brons vallen
maar word maar één vogel Ras-Kampioen.
In klasse 6 en 7: kan er Zilver en Brons vallen de mooiste vogel is dan
Ras-Kampioen.
In klasse 8: kan er Zilver en Brons vallen en word er 1 kampioen
overjarige vogels.

Reglement Twentse Frisé-Dag
T.T. Reglement
1.

Deze speciale tentoonstelling voor Frisé-rassen wordt georganiseerd door
vogelvereniging “G.V.V de Goudvink” in het clubgebouw , kerkstraat 92a ,
7534 AV Glanerbrug

2.

Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement en
aanvaardt men dat wij de door u geleverde persoonsgegevens gebruiken voor de
administratie van de Frisé dag. En dat de foto’s gemaakt op Frisé dag worden gebruikt
en geplaats op de website en Facebook van de vereniging benoemd in artikel 1.
Tevens aanvaardt men de beslissingen van de keurmeesters en het t.t. Bestuur.
De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 25 november 2018
in het bezit te zijn van:
Bert Hemme, Pitruslaan 32, 7534 JA Glanerbrug
Marcel Levers, Kastanjestraat 42 , 7545 HZ Enschede.

3.

Het inschrijfgeld dient uiterlijk 25 november 2018 te zijn overgemaakt op rek/
Iban. nr. NL13 RABO 0337317224 t.n.v. penningmeester “de Goudvink”.
(onder vermelding: Twentse Frisé-Dag)
of contante betaling.(voorkeur via bank)

4.

Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per vogel en voor de jeugd
(tot 18 jaar) € 0,75 per vogel .
Catalogus bedraagt € 2.50.

5.

Bij absenten wordt geen inschrijfgeld teruggegeven.

6.

Kooien: Open postuurkooi of koepelkooi.

7.

De kooien moeten zijn voorzien van een gevulde zaadbak en een
drinkwaterflesje.

8.

De kooien moeten schoon zijn en de bodem moet zijn voorzien zijn van wit
schelpenzand. Vuile of gemerkte kooien worden geweigerd.

9.

Het kooinummer dient in het midden van de kooi aangebracht te
worden.

10.

Alle ingeschreven vogels moeten eigenkweek vogels zijn van de betrokken inzender.

11.

De ingeschreven vogels in klasse 1,2,3,4,5,6 en 7 zijn vogels van het zelfde
kweekjaar. Klasse 8 zijn overjarige vogels.

12.

Zieke vogels worden geweigerd en moeten uit de zaal verwijderd worden.

13.

Inbreng van de vogels is op zaterdag 8 december 2018 tussen 08.30 uur en 09.30 uur.

14.

Er wordt op “Engelse” wijze gekeurd.

15.

Er worden ook punten gegeven.

16.

De beslissing van de keurmeester(s) is bindend.

17.

Na de keuring zijn de keurmeester(s) nog aanwezig om uw vragen te beantwoorden

18.

De zaal is de gehele dag van 08.00 uur tot 16.00 uur geopend.

19.

De prijsuitreiking zal tussen 14:30 en 15.30 uur plaats vinden.

20.

Uitgifte van de vogels vindt plaats na de prijsuitreiking, te starten met de inzenders
die het verst weg wonen.

21.

De organisatie van de t.t. is niet aansprakelijk voor schade door sterf- te of verloren
gaan van vogels en/of materiaal tijdens de t.t.

22.

Voor klachten kan men zich richten tot de voorzitter van de t.t.

23.

In gevallen waarin dit t.t. reglement niet voorziet beslist de t.t.
Commissie.

24.

ER MAG NIET GEROOKT WORDEN IN HET GEBOUW.

Onze Sponsor

