Geachte sportvrienden, beste hobbyfokkers.
PKV Frisia Dokkum e.o. organiseert elk jaar in oktober in de meest
noordelijke stad van Friesland de Frieslandshow .
Dit jaar zal de Frieslandshow voor de 50ste keer plaats vinden.
Een jubileumshow dus! En dat willen we vieren!
Uiteraard niet alleen, maar liefst met zo veel mogelijk fokkers en dieren.
Daarom schrijven wij uw club deze brief waarin wij uw medewerking
vragen om de 50ste Frieslandshow onder de aandacht van uw leden te
brengen tijdens uw jaarvergadering of andere bijeenkomst van uw club.
Ook kunt u deze brief doormailen naar uw leden.
Het zou mooi zijn dat er veel dieren van het ras van uw club naar Dokkum
komen zodat we met elkaar een mooie jubileumshow kunnen houden.
Een clubshow van uw ras in Dokkum is misschien ook een optie?
Bij voldoende inschrijving van uw clubras zullen wij proberen een van uw
clubkeurmeesters te contracteren.
De Frieslandshow is in 1962 voor het eerst georganiseerd, het eerste jaar in Dokkum , van 1963 t/m 1978 in de
gebouwen van Delta Bouw te Holwerd en vanaf 1979 weer in Dokkum in sporthal de Trimmer waar we ook in
2012 weer gaan showen. Van aanvankelijk een kleine tentoonstelling groeide de Frieslandshow uit tot een grote
show met in de topjaren (eind jaren 80) bijna 1400 dieren. Topjaren kunnen we hier letterlijk nemen. Er moest
worden getopt om de dieren in de Trimmer kwijt te kunnen! Deze hoogtijdagen qua aantal dieren zijn voorbij.
Het aantal inzendingen op de Frieslandshow zit al een tijd tussen 600 en 800 dieren. Het mindere aantal dieren
betekent niet dat de kwaliteit van de show er onder te lijden heeft gehad. In tegendeel. De Frieslandshow is
veelzijdig met veel verschillende rassen en soorten. Hoenders, dwerghoenders, konijnen, cavia's, sierduiven,
oorspronkelijke duiven, watervogels, alles is er in een rijke schakering van kleurslagen.
Het tentoonstellingsbestuur hoopt op de jubileumshow het aantal dieren van weleer te benaderen.
Hiervoor hebben wij uw medewerking nodig.
Voor onze 50ste jubileumshow nodigen wij u daarom van harte uit met uw dieren te komen!
De 50ste Frieslandshow wordt gehouden van 24 t/m 27 oktober 2012:
Woensdag 24 oktober:
Donderdag 25 oktober:
Vrijdag 26 oktober:
Zaterdag 27 oktober:

inkooien van 17.00 - 20.00 uur in sporthal de Trimmer te Dokkum
open keurdag; open voor bezoekers van 10.00 - 22.00 uur
voor publiek open van 10.00 - 22.00 uur, 's Avonds gezellig fokkerstreffen
voor publiek open van 10.00 - 15.30 uur waarna uitkooien

Het tentoonstellingsbestuur van de Frieslandshow vraagt u deze uitnodiging onder de aandacht te brengen van de
bij u aangesloten fokkers en hoopt dat wij veel van uw leden tijdens onze jubileumshow mogen begroeten!
Tot slot attenderen wij u op onze
website www.pkvfrisia.nl waar
t.z.t alle informatie over onze show
zal worden gepubliceerd en waar
uw leden ook ons vraagprogramma
kunnen downloaden.
Al vast hartelijk dank voor uw
moeite om onze jubileumshow te
promoten.
Met vriendelijke groet,
Tentoonstellingsbestuur
P.K.V. Frisia Dokkum e.o.

