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Europa Show 2015 
Denna fantastiska utställning äger rum i mässhallarna i Metz, se www.entente-ee.com. Det 

beräknas bli ungefär 40 000 djur (kaniner, marsvin, duvor, burfåglar, höns och ankor/gäss). 
Varje utställare erhåller en minnesplakett från utställningen. I varje ras/färg delas Europa 
champion titel ut om det finns 20 deltagande djur från minst två länder Normalt sett får varje 
land skicka en domare per 75 anmälda djur från landet, domare som deltagit i EE utbildning 
prioriteras i första hand. Eftersom antal marsvin oftast är mycket lägre än övriga djurslag har 
tre domare preliminärt utsetts, de är från Holland, Tyskland och Tjeckien. Djuren bedöms 
genom en sluten bedömning (dvs. utan åskådare) under onsdagen och torsdagen enligt EEs 
standard. Utställningen öppnar offentligt kl. 13.00 den 13 november. Djuren ska vara på plats 
tisdagen den 10 november. Marsvinen ska veterinärbesiktigas innan de lämnar hemlandet. 
Djuren matas av funktionärer och burarna är låsta p g av stöldrisk. Både in och utcheckning 
tillämpas genom ägarkontroll, utsett ombud kan användas.  
 
Anmälan och betalning: 
Klasser: Djuren ställs antingen som en grupp av 4 i samma ras/färg och både hanar och honor 
eller som individuell. Endast de raser som är upptagna i EE standard tillåts att ställa ut. Se lista 
på EEs hemsida. OBS  Djuren anmäls inte med namn utan endast med ålder, ras och färg.  
 
Djuren ska vara minst 3 mån för att få delta, en lång utställning med många besökare tar på 
krafterna så djuren måste vara i bra kondition. Veterinärskontroller görs dagligen och sjuka 
eller svaga djur tas till separata rum för återhämtning. 
 
Avgiften sätts in på SMF Riks PG 47 43 94 – 4, 6 Euro per djur. Observera att det går att 
förbeställa katalog. Det är att rekommendera att även betala inträdesavgifter i förväg p g av 
köer. En obligatorisk administrativavgift tas ut per utställare. 
 
Ange tydligt vilka klasser djuren skall delta i, EE speciella anmälningsblankett måste 
användas. Om djuren är till salu ska pris anges på anmälningsblanketten. Djuren försäljs 
genom ett försäljningskontor. Djur som angetts till försäljning kan inte återtas utan att ägaren 
själv köper tillbaka det. Det låter tokigt men det runt hälften av djuren är till salu och stora 
datoriserade försäljningskontor som hanterar all försäljning.  
 
Anmälan skickas till: 
Lena Tysk, Drivhusslingan 27, 197 36 BRO alternativt till lena.tysk@telia.com.  
 
Sista anmälnings- och betaldag: 28 augusti 
Inga sena anmälningar eller betalningar accepteras. Både anmälningar och betalning ska 
skickas vidare i samlad form. 
 
Kontaktperson: Lena Tysk lena.tysk@telia.com  
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