UDSTILLINGSREGLER
FOR
SYDØSTJYSK FUGLEFORENING
Der udstilles i følgende klasser:
Bastarder kan ikke bedømmes.
Klasse 1

Australske pragtfinker.

Klasse 2

Afrikanske tropefugle.

Klasse 3

Amerikanske tropefugle.

Klasse 4

Asiatiske tropefugle.

Klasse 5

Nordiske/Europæiske fugle.

Klasse 6

Kanarier (Udstillingstyper/pointsbedømte).

Klasse 7

Måge, Zebrafinke & Risfugle (Udstillingstyper/pointsbedømte).

Klasse 8

Dværgpapegøjer.

Klasse 9

Græsparakitter.

Klasse 10

Australske parakitter.

Klasse 11

Asiatiske parakitter

Klasse 12

Papegøjer.

Klasse 13

Undulater (Udstillingstyper/pointsbedømte).

Klasse 14

Vagtler & tropeduer

klasse 15

Penseltunger

klasse 16

Amerikanske parakitter

I alle klasser, med undtagelse af pointbedømte klasser, udstilles der i 2 kategorier
Kategori A: Eget opdræt
Kategori B: Åben kategori.
Domesticerede former kan også udstilles i flok, de vil så indgå i den almindelige bedømmelse, for deres
respektive klasse. (Eks. zebrafinker i flok, vil blive bedømt i australske pragtfinker klassen).

Præmiering:
Der uddeles ved udstillingen følgende præmier:






Skuets bedste nummer.
Bedste krumnæb.
Bedste spidsnæb.
Bedste domisticerede fugl
Bedste kategori B fugl

I hver opdræts gruppe uddeles:




Guld
Sølv
Bronze

For hvert 15. tilmeldte nummer i en kategori falder en ekstra sølv, og for hvert 10. tilmeldte nummer en
ekstra bronze.
I hver konditionsgruppe uddeles:


Konditionspræmie

For hvert 10 ekstra numre, tildeles der 1 ekstra konditionspræmie til gruppen.

Årets Fugl:
 Årets spidsnæb. (Roset)
 Årets krumnæb. (Roset)
Bedømmes i deres respektive kategori, og derefter op mod evt. artsfæller. Den bedste gives roset.


Junior roset. Gives til alle junior udstillere.

Øvrige regler:



Foreningens medlemmer samt indbudte gæster kan udstille.
Tilmelding skal ske på særlige blanketter, som fås hos foreningens bestyrelse.
Der må kun tilmeldes en fugl eller samling (par, med eller uden unger) på hver blanket.
Er blanketterne bevist urigtigt udfyldt, fortabes alle rettigheder.



Fuglene skal være vurderet præmieværdige for at kunne opnå præmiering.



I tilfælde af ligeværdighed ved dommerskøn udloddes en ekstra præmie.



Fugle udstillet som opdræt skal uden afbrydelse have opholdt sig hos ejeren.
For at udstille en fugl i Kategori B skal den have været i udstillerens pleje i mindst 3 måneder.



Stadepengenes størrelse fastsættes af bestyrelsen og betales ved indlevering af fuglene. Samtidig
får hver udstiller et udstillerkort, som giver gratis adgang til udstillingen.
Fugle der udstilles til pointbedømmelse skal bære lukket fodring.
Trådbure, der indleveres til udstillingen skal være absolut rene og i god stand.
Udstilleren skal selv medbringe frøskåle, drikkeglas og evt. specialfoder.
Medbragte udstillingsbure må ikke bære synlige mærker eller navn, men skal i bunden være
mærket med tydelig navn og adresse.




Dommerne vælger i fællesskab udstillingens bedste nummer.
I kategori A udfærdiger dommerne en liste over præmieværdige fugle, der tildeles præmier efter
foreningens gældende udstillings præmieringer.
Antallet af præmier står i et rimeligt forhold til antallet af udstillede fugle i hver enkelt klasse.

Juniorer deltager på lige fod med andre deltagere, dog tildeles der en juniorroset.
Fugle i kategori B tildeles præmier efter foreningens gældende udstillings præmiering.


De udstillede fugle er under stadig opsyn af kyndige fuglefolk, men det endelige ansvar for tab af fugle eller
skade på rekvisitter bæres af udstilleren.
Syge fugle skal straks fjernes fra udstillingen efter henstilling fra udstillingsudvalget.



Under bedømmelsen må ingen andre end foreningens udvalgte og dommerne opholde sig i
udstillingslokalet.
Dommerkendelsen kan ikke uden bevismateriale ændres.
Klager skal afgives skriftligt.

Ovenstående udstillingsregler er vedtaget på foreningens generalforsamling den 4. februar 2013

……………………………………
Kaj Pedersen dirigent

………………………………………
Jørgen Erik Petersen formand

