
Samenvatting van het vraagprogramma van de 54e Frieslandshow. 

 De Provinciale Bondsshow is ondergebracht op deze show. 

 De Nederlandse Leghorn Club heeft een districtsshow ondergebracht op de Frieslandshow. 

 Per ingeschreven dier wordt € 2,00 prijzengeld beschikbaar gesteld. 

 Het ingeschreven aantal dieren per diergroep bepaalt het aantal HEP-prijzen. 

 Op de inkooidag is het prijzenschema gebaseerd op de inschrijvingen beschikbaar. 

 Het bestuur streeft naar een COMPLETE catalogus, dat is een catalogus met de merktekens en ringnummers. 

 De kooilijsten worden in tweevoud verstrekt, waarvan er 1 bedoeld is om uw inschrijving op de dag van inkooien 

af te ronden. De ene kooilijst levert u in bij het secretariaat, ook als u geen wijzigingen heeft. De wijzigingen en 

aanvullingen (bv de ringnummers van de in te kooien dieren) worden door het secretariaat verwerkt. 

 De Frieslandshow kent een aantal speciale prijzen: 

o Collectieprijs (6 tal)  - kosteloos ( aankruisen op het inschrijfformulier ) 

o Kwartetprijs   - kosteloos ( aankruisen op het inschrijfformulier ) 

o 4-Tal    - inleg € 1,00 per 4-tal ( aankruisen….. ) 

o Stalprijs    - inleg € 1,00 per 4 aangemerkte dieren ( aankruisen …… ) 

o Meerjarenprijs –NIEUW-- - kosteloos ( Een M in de kolom klasse vermelden ) 

o Bij de sierduiven 2 speciale prijzen beschikbaar gesteld door: 

 G. de Vries jr. Goutum 

 A. de Vries Aldtsjerk 

 De verdeling van het prijzengeld per diergroep is als volgt aan te duiden:  

o 1/3 van het beschikbare bedrag voor de HEP-prijzen 

o 1/3 van het beschikbare bedrag voor de ERE-prijzen en de collectieprijzen 

o 1/3 deel voor de rasprijzen en de A-prijs, waarbij de hoogte van de A-prijs bepaald wordt door het 

restbedrag en het aantal gegadigden. 

 Op de inkooidag is er voor de inzenders een doorlopend toegangsbewijs beschikbaar, dat voor persoonlijk 

gebruik bedoeld is. 

 De prijsuitreiking voor de Hoofd Ere Prijzen en Provinciale Bondsprijzen staat gepland op de vrijdagavond tijdens 

de officiële opening. 

 ENTINGSFORMULIEREN DIENEN BIJ HET INKOOIEN OP HET SECRETARIAAT INGELEVERD TE WORDEN. Van 

inzenders, die via pkv Frisia Dokkum e.o. hun enting hebben laten verzorgen is in het archief reeds een 

entingsformulier aanwezig. 
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