PRÆMIEREGLER FOR LANGELAND´S FJERKRÆKLUB
For at få præmie skal der udstilles mindst tre dyr. 1,2 eller 2,1 i samme race og farve.
Landsfodringe er påkrævet, og dyrene skal være eget opdræt og med korrekt ringstørrelse for at få
ærespræmie eller kåringspræmie.
Ærespræmie uddeles til trioer med mindst 274 point. Alle dyr skal være kåret med mindst 91 point.
Kåringspræmie skal have 270-273 point.
Ingen kan få mere end een æres- eller kåringspræmie pr. race og farve.
Junior: 1 dyr med 90 point eller over får kåringspræmie.
Volieresamling, høns 1,3.
Volieresamling, ænder, gæs og kalkuner 1,2 eller 1,3.
13 vandrepokaler uddeles efter de angivne, fastsatte regler:

VANDREPOKALER EFTER FØLGENDE REGLER:
3 år i træk, 5 gange i alt = Langeland´s pokalen
= Kredspokalen

- højeste kårede 2,2 af høns eller ænder.
- store eller dværghøns 2,3 eller 3,2.

= Svømmefuglepokalen - 1,2 eller 2,1 store gæs – ænder – kalkuner.
= Dværg Hønsepokal

- 1,2 eller 2,1.

= Duepokal

- 1,2 eller 2,1.

= Pokal til store Høns

- 1,2 eller 2,1.

= Bedste Hane pokal
= Bedste Hønepokal
= Tegnede Dyr pokal

- 4 dyr begge køn repræsenteret. Kan ikke
vindes sammen med andre pokaler.

2 år i træk, 3 gange i alt = Ungdomspokal

- 1,2 eller 2,1.

Evigt vandrende Jørgen Hansens Mindepokal

- 2,1 - mindst 92 point.

Evigt vandrende Jubilæumspokal

- 3,1 - mindst 91 point.

UDSTILLING AF ÆG – (ET HOLD ER 8 ÆG).

VOLIERESAMLING.

Ærespræmie

- 93 point eller derover.

Ærespræmie - 93 p. eller derover.

Kåringspræmie

- 90 – 93 point.

Kåringspræmie 90 - 93 point.

PRÆMIER UDDELES EFTER OPNÅET ANTAL POINT:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ved pointlighed afgøres rækkefølgen af bedste hane.
Ved fortsat lighed går tegnede forud for ensfarvede.
Ved fortsat lighed går 2,1 forud for 1,2.
Ved fortsat lighed går det hold frem, hvor hanen har mest for type.
Ved fortsat lighed går det hold, hvor hanen har mest for farve og tegning.
Ved fortsat lighed afgøres rækkefølgen af bedste høne.
Ved fortsat lighed går det hold frem, hvor en høne har mest for type.
Ved fortsat lighed går det hold frem, hvor høne har mest for farve og tegning.
Ved fortsat lighed trækker præmieudvalget lod.

HUSK AT AFLEVERE POKALERNE

REGLER FOR VANDREPOKALER – FYN`S MESTRE

SENIORER:
Der uddeles 1 pokal til høns og dvørghøns,
samt 1 pokal til svømmefugle, kalkuner, sirfjerkræ og duer.

Pokalerne løber i 10 år og uddeles til den som har haft dem flest gange, det kan være på både store og
dværg, samt forskellige varieteter.
Ved ens antal gange afgøres det af det samlede pointtal. (Ved pointlighed trækkes lod).
For at få pokalen skal vedkommende være medlem af D.F.f.R ved uddelingen.

SENIORER:
Der uddeles 1 pokal til høns og dvørghøns,
samt 1 pokal til svømmefugle, kalkuner, sirfjerkræ og duer.

Pokalerne skal for at blive ejendom vindes 2 gange i træk eller 3 gange i alt.
Det kan være på både store og dværg, samt forskellige varieteter.

Fyns´s Mesterskab for seniorer er på 3,3.
Fyns´s Mesterskab for juniorer er på 2,2.

