
INTERNATIONAL UDSTILLING 

23. og 24. januar 2016 

 

Endnu engang vil vi gerne indbyde til International Udstilling i Hovborg. Det er her, der er mulighed 

for at mødes med andre danske og udenlandske avlere samt udveksle erfaringer. Der er også 

mulighed for at få en god snak med Stig og Anders fra Kopenhagen Fur, og ikke mindst mulighed 

for en hyggelig weekend. 

 

Selve udstillingen er opdelt i afdelinger for skindproduktionsdyr, kæledyr og garvede skind. 

 

Skind skal være indsendt til Kopenhagen Fur senest 5. december 2015 og skal mærkes med 

HOVBORG. Skindene skal have separat indleveringsseddel.  

 

Modtagelse af alle dyr sker d. 23. januar 2016 mellem kl. 9:00 og 10:00. Bemærk at der ikke må 

fodres med hø! 

 

Dommere: Skindproduktionsdyr: De bedste dommere fra dommerprøven 

 Kæledyr:   Rebecka Volden og Thomas Juchhack, Tyskland 

 Garvede skind: Anders Klitgaard, Kopenhagen Fur 

 

Skindproduktionsdyr inddeles i aldersgrupperne 6 – 8 måneder og over 8 måneder, og herunder i 

standard og mutationer. 

For både skindudstillingen og livdyrsudstilling gælder, at man kan deltage med lige så mange 

skind/dyr man ønsker.  

 

Avlere med kontonummer hos Kopenhagen Fur, som samtidig har skind med på februarauktionen, 

kan få trukket udgifterne til udstillingen på kontoen. 

 

Kæledyrsudstillere er ligesom tidligere år også meget velkomne. Her er inddeling af aldersklasser 

og mutationer dog noget mere opdelt end hos skindproduktionsdyrene. Aldersgrupperne er fra 4 – 7 

mdr; 8 – 12 mdr og +12 mdr. Derudover inddeles i mutationstype. Spørgsmål til 

kæledyrsudstillingen kan stilles til Mona Juul Holm (se tilmeldingsinformation). 

 

Stedet for det hele er i lighed med tidligere år: 

Hovborg Kro 

Holmeåvej 2 

6682 Hovborg 

www.hovborg-kro.dk 

 

Lørdag aften inviteres som vanligt til festmiddag, hvor også præmieuddelingen vil finde sted. Med i 

prisen for weekendopholdet er overnatning inkl. morgenmad fra lørdag til søndag; festmiddag med 

3 retters menu, kaffe, natmad. Under middagen, præmiuddelingen og så længe musikken spiller, er 

der fri øl, vand og vin med i prisen. Under middagen og til dansen vil vi blive underholdt af vores nye 

musiker Guitar Finn, som spiller supergod musik – læs mere på www.guitar-finn.dk. 

Udover dette kan tilkøbes ekstra overnatning fra fredag til lørdag samt frokost lørdag. 

Vel mødt til en hyggelig weekend! 

http://www.hovborg-kro.dk/
http://www.guitar-finn.dk/


TILMELDING: 

ALLE PRISER PR PERSON I DKK Pris antal 

Weekendophold, lør-søn i dobbeltværelse: 
          

1.050,00    

Weekendophold, lør-søn i enkeltværelse: 
          

1.200,00    

 
Ekstra overnatning, fre-lør, dobb. Værelse 

              
350,00    

Ekstra overnatning, fre-lør, enk. Værelse 
              

520,00    

Lørdag frokost 3 smørrebrød 
                

98,00    

Kun festmiddag, inkl. Drikkevarer 
              

650,00    

      

Tilmelding dyr til udstilling 
                

60,00    

Tilmelding skind til udstilling – BEMÆRK 
INDSENDES SENEST 5/12 

                
60,00    

 

Navn: 

Adresse: 

Tlf nr 

Tilmelding skal ske senest d. 5. januar 2016 til en af følgende: 

 

Hans-Jørgen Hvedhaven   Johannes Edlefsen 

Tlf. 40 82 16 74   Tlf. 27 48 08 26 

hjfandersen@gmail.com   jedlef01@gmail.com 

 

Kim Hermansen   Tilmelding Kæledyr: 

Tlf 22 92 35 66   Mona Juul Holm 

kimher@outlook.dk   Tlf. 20 71 16 10 

    Cfd-udstilling@hotmail.com 

 

mailto:hjfandersen@gmail.com
mailto:jedlef01@gmail.com
mailto:Cfd-udstilling@hotmail.com

