DIGITAL STORFEUTSTILLING
NORSK ABERDEEN ANGUS
Vi i Norsk Aberdeen Angus ønsker i løpet av høsten å arrangere en digital
storfeutstilling for våre medlemmer. Dette er et tiltak for å skape litt ekstra engasjement
rundt rasen, både for eksisterende medlemmer og for andre storfeinteresserte.
For å delta fyller du ut vedlagte påmeldingsskjema (ett for hvert dyr) og sender på e-post: merethemork@gmail.com
innen 1. oktober! Dette sendes sammen med et bilde av dyret/dyrene. Husk at dyret dømmes ut fra hvordan det fremstår på det
innsendte bildet. Sørg derfor for at du tar et så godt bilde som mulig i godt lys.

Du kan melde inn dyr i følgende klasser:
1. Okse
2. Ku
3. Kvige
4. Kalv

Konkurranseregler:

1. Det er gratis å delta!
2. Utstiller må være medlem i Norsk Aberdeen Angus, og må være eier av dyret som skal stilles ut.
3. Det er Norsk Aberdeen Angus som administrerer påmeldingen. Vi forbeholder oss retten til og å avvise påmeldinger ved behov.
4. Du kan kun melde på ett dyr pr. klasse, men du kan melde på dyr i flere klasser.
5. Alle dyr skal være raserene, stambokførbare og være i live.
6. Bildet av dyret må være tatt i 2021. Det skal ikke være mulig å identifisere dyret med tanke på bygninger eller annet.
Personer skal ikke være med på bildet. Bilder skal ikke være redigerte.
7. Alle dyr som er påmeldt vil være anonyme frem til en vinner er kåret, og vil kun vises med bilde og fødselsdato/alder.
8. En uavhengig dommer vil foreta bedømmelsen. Avgjørelsen er endelig. Etter bedømmelsen blir dyrets navn, eier og
oppdretter offentliggjort.
9. Ved å delta bekrefter utstiller at alle opplysninger er korrekte, og gir samtykke til at Norsk Aberdeen Angus og TYR kan
benytte innsendte bilder i sine digitale og trykte medier.

Påmeldingsskjema:
Dyrets navn:
Fødselsdato:
Stamboknummer:
Hvis kalv:

EKSEMPELBILDE

- mors stamboknummer:
- fars stamboknummer:

EKSEMPELBILDE

Ønsker å stille i klasse:
Oppdretter:
Utstiller/Eier:
E-post:
Telefonnummer:
Husk påmeldingsfristen 1. oktober 2021

