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Vraagprogramma jongdierendag 2020
De Nederlandse Tan konijnenfokkers vereniging en de Nationale Polen en Kleurdwergenclub, waarbij ondergebracht de Polish, organiseren op 10 oktober 2020
de jaarlijkse jongdierendag. De jongdierendag wordt gehouden in het verenigingsgebouw van TKV Tiel aan de Bulkweg 1 4005 LB Tiel
Dieren
Gevraagd worden rammen en voedsters geboren in 2020 van de rassen
Tan, Polish, Kleurdwerg, Pool Roodoog en Pool Blauwoog.
VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN
De entverklaring (RHD type 2) kunt u scannen en meesturen met uw inschrijving.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers
die al hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient
vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring moet
getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en
dient de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof
Maximaal aantal dieren
Per inzender mogen maximaal 6 dieren ingezonden worden. De inschrijving sluit
op 28 september of bij het bereiken van 400 inschrijvingen.
De jongdierendag is alleen toegankelijk voor inzenders, keurmeesters en organisatie. Tijdens de keuring mogen er geen inzenders in de nabijheid van de
keurmeester en zijn helpers komen dit om de 1 ½ meter regel beter te kunnen
handhaven.
Viertallen
Iedere inschrijver kan 4 dieren aankruisen op het inschrijfformulier.
Een viertal moet bestaan uit zowel mannelijke als vrouwelijke dieren.
De aangekruiste dieren hoeven niet dezelfde kleur te hebben.
De punten die de dieren hebben behaald worden bij elkaar opgeteld.
De vier dieren met het hoogst aantal punten is winnaar.
Bij een gelijk aantal punten is het viertal winnaar waarin de meeste mannelijke
dieren zitten. Is er dan nog geen winnaar dan beslist het lot.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is € 3,50 per dier. Er zijn geen administratiekosten verschuldigd
en de catalogus is gratis
Verloting

In verband met de te handhaven Corona maatregelen is er geen verloting, wel zal
er een collectebus worden geplaatst voor een vrijwillige bijdrage
Lunch
Ook dit jaar kunt u gebruik maken van een gezamenlijke lunch, ook deze lunch zal
in aangepaste vorm plaatsvinden De kosten hiervoor bedragen € 7,50 en kan via
het inschrijfformulier gereserveerd worden.
Betaling alleen per bank mogelijk
Het inschrijfgeld en overige kosten kunt u overmaken op rekeningnummer
NL30 RABO 0321974816 tnv Nederlandse Tankonijnenfokkers club te
Biggekerke. Contant betalen op de jongdierendag is NIET mogelijk, dit om zo min
mogelijk contactmomenten te creëren.
Inschrijfformulieren per e-mail

Uw inschrijving en entverklaring moet u sturen naar shows@dwergenclub.nl
Kooinummers per e-mail
De formulieren met kooinummers en lunchbonnen worden per e-mail
verzonden, per post is bij uitzondering ook mogelijk
Inkooien
De dieren kunnen op vrijdag avond tussen 17.00 uur en 19.30 worden
ingekooid, en op zaterdag tussen 08.00 uur en 08.45 uur.. Het uitkooien
geschiedt na 15.30 uur. De keuring is alleen voor inzenders, keurmeesters en de
organisatie toegankelijk.
Keurmeesters
De keurmeesterindeling wordt enkele weken voor de jongdierendag gepubliceerd
op de internetsites www.dwergenclub.nl en www.tanclub.nl
Keuring
De dieren worden gekeurd in drie klassen.
A klasse: dieren geboren in januari, februari en maart
B klasse: dieren geboren in april en mei
C klasse: dieren geboren juni en juli

Dagindeling (richttijden)
08.00 - 08.45 uur Inkooien
08.45 - 09.00 uur Opening
09.00 - 12.30 uur Keuring

12.30 - 13.15 uur
13.15 - 14.15 uur
14.45 uur
15.00 uur
15.30 uur

Lunch
Eindkeuringen
Uitreiking catalogus- en ereprijslijst
Prijsuitreiking
Uitkooien / opruimen

Prijzenschema
Het prijzenschema zal op basis van het aantal inschrijvingen worden samengesteld.

Graag tot ziens op 10 oktober 2020
De organisatie van de Gezamenlijke Jongdierendag 2020

