CLUBDAG FNT 2021 op 25 september
Onze Clubdag wordt gewoonlijk gehouden op de 3e zaterdag
in september, maar wegens verhindering van 1 van onze
bestuursleden, eenmalig versteld naar zaterdag 25 september
2021 op het bekende adres “De Kiekmure”,
Tesselschadelaan 1 te Harderwijk.
Hoewel onze clubdag in principe een jongdierendag is, kunnen
zowel oude als jonge dieren ingezonden worden. Ook was er
een vraag van een aankomend fokker of hij dieren zonder
ringen kon sturen. Geen bezwaar, als hij ze maar merkt
middels bijvoorbeeld een knijpring. Op deze manier kan een
fokker toch een oordeel van de keurmeester over zijn dier
krijgen. Uiteraard dingt zo'n dier dan niet mee naar de prijzen.
Ook dieren waarover u uw twijfels heeft; zend ze maar in.
Een jongdierendag is altijd een dag om iets te leren.
Verder hebben we dit jaar weer de mogelijkheid om ons
jongste clubras, de Amsterdamse Hoogvlieger in te sturen. We
verwachten hier dan ook diverse dieren van en het is een
mooie gelegenheid voor de keurmeesters om ervaring op te
doen met dit ras ten opzichte van de NHVL.
Een nieuw fenomeen is het insturen van 4 dieren (ongeacht
geslacht, leeftijd of eigenaar) om een nieuwe kleurslag of
tekeningpatroon aan te bieden ter erkenning. Hierover meer
elders in dit blad.
Ook de aparte klasse voor liefhebbers die met onze
clubrassen aan het experimenteren zijn, wordt weer
opengesteld. Deze dieren worden niet gekeurd en moeten op
het daarvoor bestemde deel van het inschrijfblad worden
vermeld. U wordt verzocht om op de kooien een kaart of een
stuk papier te bevestigen waarop vermeld staat welk
experiment het betreft en wat u ermee hoopt te bereiken.
De dieren worden gekeurd door onze clubkeurmeesters.

Ook kunnen dieren van onze clubrassen in kleuren die (nog)
niet erkend zijn worden ingezonden in de categorie AOC (Any
Other Colour) en dingen ze mee naar de prijzen.
Voor het mooiste jonge dier van de clubdag wordt een zilveren
clubmedaille beschikbaar gesteld..
Deze medaille wordt uitgereikt op de jaarvergadering.
Een aantal kooien om dieren te koop te zetten zullen we ook
plaatsen.
De indeling van de dag is:
•
•
•
•
•
•
•

Vanaf 08.30 uur opbouwen van de kooien.
Afhalen kooikaartjes, betalen inschrijfgeld en eventuele
contributie aan de penningmeester
Inkooien der dieren
Keuring der dieren.
Gezamenlijke maaltijd
Uitzoeken van de beste dieren.
Trekking tombola

Voor diegenen die hem nog niet mochten hebben is ook onze
Leidraad op deze dag natuurlijk te koop.
Zoals gebruikelijk houden we na de prijsuitreiking houden weer
een kleine tombola om de kas te steunen. Neemt u ook een
leuk prijsje mee?
We hopen dat het een gezellige, leerzame dag wordt, waarop
weer veel fokkersvrienden elkaar zullen ontmoeten en gezellig
kunnen bijkletsen en eventueel wat dieren uitwisselen.
Nederlandse tuimelaars !
Duiven om U tegen te zeggen !

