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Miss Holstein 2016
Højager Ashlar Musik

Champion 2016
Sloth Destry Donna

Bovi-Denmark laver rammerne i staldene …..
og på eksportmarkedet for danske avlsdyr
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Velkommen til et godt Landsskue 2017
Vi glæder os til at få en flot udstilling med Holstein og Rød Holstein, hvor det bedste på nuværende tidspunkt fremvises i Hal Q fra torsdag til lørdag. Vi har prøvet at samle lidt information til Jer som vi finder vigtigt, at I læser på forhånd.

Meddel afbud
Dyr, der ikke møder på Landsskuet, kan meddeles til Søren Christensen – mobil tlf. 4030
0252 fra onsdag 28. juni 2017 kl. 13.30. Indtil dette tidspunkt, meddeles afbud til Landsskuets kontor i h. t. meddelelse herom. Jo hurtigere vi har afbud – jo hurtigere kan vi lave en
optimal holdinddeling onsdag aften til Jer.

Opstaldning
Dyrene opstilles som udgangspunkt racevis, avlsforeningsvis og besætningsvis. Udstillere
med flere racer (DH og DRH) kan opstaldes samlet disse når, de udstilles i samme navn, -.
Har man yderligere bemærkninger, - kontakt da snarest og senest fredag 23. juni kl. 10.00
Mette Bech 8740 5283 (mobil 4034 2252), da hun laver staldindretning. Staldindretning vil
være at finde på dørene. 1 plads pr. ko. De mindste kalve i Derbykonkurrencen er opstaldet
i mindre bokse i rækkerne, placeret strategisk samlet i de forskellige stalde – udstillerne skal
selv hente og samle bokse til småkvier. Udstillerne hænger selv tavler.
Orden i staldene samt forbrug af strøm
Alle udstillere er ansvarlige for at der er pænt og rent i staldene under hele udstillingen –
selv om det kan være lidt hektisk på vise tidspunkter. Dette gælder under hele skuet og den
lokale avlsforeningsformand eller dennes substitut har ansvartet for dette. Der er lavet bagkant i alle rækker i staldene.
Vi har alle oplevet at strømmen er gået på et tidspunkt, for at undgå dette bedes forbruget
af ekstra lys reduceres. Tjek venligst forlængerledningen er i orden inden I tager af sted.
Der er ikke større mængder af EL til rådighed – derfor tænk dig om, hvad du har gang i – alle syntes det er træls når en stald mørklægges.
Madrasser til dyrene
Der er tradition for madrasser til køerne. I den forbindelse er fra Avlsforeningen Dansk Holstein sponseret ½ pose spåner pr ko. Udstillere, der laver madrasser bedes være opmærksom på dette og ej bruge mere end passende til udstillerens/områdets antal køer.
Oprydning efter skuet
Staldene skal være ryddet når man forlader dem lørdag eftermiddag – bokse til kalve være
fjernet – uåbnet savsmuld samlet et sted – fodergang ryddet osv. Sker det ikke sendes en
regning fra Landsskuet på ekstra arbejde.
Se nedenunder vejledningen fra Landsskuet på næste side.

Landsskuet forventer, at staldene efterlades som det ses på ovenstående billeder.
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Krybben/fodertrugene tømmes for foder.
Møget skubbes væk fra forværket, så det er nemt at skubbe ud.
Affald samles i affaldscontainerne.
Kalveboksene og krybbene samles udenfor stalden.
Evt. lånt ting leveres tilbage.

OK

OK

Nedenstående er eksempler på hvordan vi ikke vil have det!

NEJ
NEJ

NEJ
NEJ

Bliver der ikke ryddet ordentlig op, så sendes der en ekstra regning til den pågældende race for
tidsforbrug til oprydning af Landsskuets personale. Vi håber alle vil løfte i flok så dette ikke bliver
nødvendigt.
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Malkning
Der var behov for bedre procedurer omkring malkning og aflevering af mælk. Der er i enkelte år leveret mælk med indhold af hæmstoffer. Dette er blevet taget alvorligt. VIGTIGT er, at
mælk fra behandlede køer leveres i de rette mælketanke. Tabt mælkeindtægt repræsenterer en værdi af 175 kr. pr ko i Landsskuets regnskab. Landsskuet forbeholder sig retten til at
sende regning til alle malkekvægsudstillere såfremt noget mælk må kasseres under skuet
Dyr der er behandlet med penicillin hjemmefra skal være markeret med tape på hale
(som minimum når de er opstaldet). Så er vi med til at sikre, at risikoen for sammenblanding mindskes.
Fra Landsskuet henstilles til at medbringe egen spandmaskine til malkning.
Møde onsdag 28. juni 2017 kl. 20.30 i Hal Q – møde for alle udstillere
Alle udstillere skal sende en repræsentant i HalQ onsdag aften, hvor vi vil give information
om udstillingen osv. Gårdskilte til de enkelte udstillere udleveres på mødet.
Dommere og bedømmelse
Dommere for Dansk Holstein er Bert Groen og Ole Nielsen (køer), Jørgen Buur Pedersen
og Nanna Hammershøj (kvier) og for DRH Mogens Madsen.
Vi skal indskærpe, at når dommeren har sendt en ko eller gruppe ind på rækken, trækker
man hurtigt ind for et bedre overblik for dommerne.

Påklædning
Alle trækkere skal ved al bedømmelse og præsentation være ens påklædt. “Uniformen” er
for Dansk Holstein udstillere hvide bukser, hvid skjorte og blåt/sort Holstein-slips. DRH udstillere hvide bukser, rød skjorte og hvidt slips. Derudover skal de hvide skråhuer med katalognummer anvendes. Ved bedømmelse af besætningsgrupper, må trækkere iføres ensartet T-shirt for gruppen med gårdnavn el. lign
Tøj kan købes ved Rent Jydsk ApS, tlf. 9710 2766. Forvent ikke der kan købes ”udstillertøj” på Landsskuet. Se tøjudvalg på vor hjemmeside www.danskholstein.dk, under fanen
”Shoppen”. Bemærk røde skjorter SKAL forudbestilles.
Desuden vil der være mulighed for at låne hvide bukser ved henvendelse i tøjudlånsstanden i Hal Q. Alle, der låner bukser, hæfter for disse, indtil bukserne er afleveret og slettet på
listen over udleverede bukser. Slettes I ikke kommer der en regning efterfølgende på bukser.
Tøjudlån vil i år være åben i perioderne
Onsdag fra kl. 18.00 – 20.00
Torsdag fra kl. 7.30 – 10.00
Fredag fra kl. 7.30 – 10.00 og 15.00-17.00
Lørdag fra kl. 10.00 – 14.00
Overordnet tidsplan
Torsdag den 29. juni 2017 (cirka tider)
08.00
Landsskuet åbner
09.00 - 11.30 Bedømmelse DH 2.-3. kalvs køer med ærespræmie,
09.00 - 15.30 DRH køer bedømmes afsluttende med ærespræmiekonkurrence
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11.30 11.30 12.00 13.15 15.15 16.00
16.30

12.00
12.00
15.15
14.45
16.00

DH- Derby-ko konkurrence,
DRH Derby-køer
Bedømmelse DH 1. kalvs køer med ærespræmie,
Bedømmelse DH 4. kalvs og ældre køer med ærespræmie,
Skuets bedste DRH-køer, Dansk Holstein-køer og Miss Holstein –
Grand Old Champion mønstring – seniorer alder 30+
Introduktion til mønstring

Fredag den 30. juni 2017
08.00
Landsskuet åbner
08.30 – 10.00 Bedømmelse og udpegning af ærespræmiekvie Dansk Holstein og DRH –
alle kvier incl. Derby
10.00 – 10.30 Bedømmelse af besætningsgrupper DRH
12.30 – 13.00 NTM konkurrence
13.00 – 14.30 Konkurrence mellem Dansk Holstein-besætningsgrupper.
14.30 – 15.00 Konkurrence Besætningsgruppe mellem lokale avlsforeninger
15.15 – 16.15 DM i mønstring – miniputter t.o.m. 12 år
Lørdag den 1. juli 2017
08.00
Landsskuet åbner
08.30 – 10.00 DM i mønstring malkekvæg for juniorer (13-17 år)
10.00 – 10.20 Udpegning af Holstein Guldkoen
10.20 – 12.15 DM i mønstring malkekvæg for seniorer (over 17 år)
12.15 – 12.40 DM malkekonkurrence
12.40 – 13.10 Danmarks smukkeste malkeko udpeges i Hal Q
13.15 – 14.45 Ærespræmier overrækkes i den store ring

Bedømmelses- og aktivitetsplan for Holstein og DRH – ca. tider
Tidsplanen (se næste side) skal følges nøje, og det er udstillerens opgave at møde med dyret på siden af Hal Q 10 minutter før entre i ringen i h.t. opsat tidsplan. I tilfælde af dårligt
vejr har vi teltet ved siden af hallen. Udstillerne skal hurtigt ind og ud på bedømmelsesbanen. Jo hurtigere I som udstillere er til at afmelde, jo hurtigere er personalet ved Dansk Holstein og DRH til at lave endelig tidsplan til opsætning i staldene.
Udstillere skal gøre sig bekendt med de endelige tidsplaner der opsættes i løbet af
onsdag aften.
Foruden de traditionelle bedømmelsesrosetter med point-tildeling er der ekstra rosetter til
de 3 første placeringer – desuden tildeles en sløjfe til bedste malkeorganer i hvert enkelt
hold.
Ærespræmiekonkurrence og udpegning af modeldyr.
Der afholdes ærespræmiekonkurrence efter endt bedømmelse af 2. og 3. kalvs køerne. Efterfølgende sorteres ned til 3 køer som skal møde frem om eftermiddagen til udpegning af
bedste dyr indenfor gruppen. Øvrige ærespræmiekonkurrencer for enkeltdyr (køer) afholdes
om eftermiddagen.
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Tidspunkt
Hal Q

Bane 1:
Dommer:

Bane 2:
Dommer:

09.00 – 09.30

Køer 2 – 3. lakt hold 1 DH

Køer 2. lakt hold 1 DRH

09.30 – 10.00

Køer 2 – 3. lakt hold 2 DH

Køer 2 – 3. lakt hold 3 DH

10.00 - 10.25

Køer 2. lakt hold 2 DRH

Køer 2 – 3. lakt hold 4 DH

10.25 – 10.50

Køer 3. lakt

Køer 2 – 3. lakt hold 5 DH

10.50 – 11.30

hold 1 DRH

Køer 2. – 3. lakt. Ærespræmie

11.30 – 12.15

Derby køer DH

Derby køer DRH

12.15 – 12.40

Køer 1.lakt. hold 1 DH

Køer 1.lakt. hold 1 DRH

12.40 – 13.15

Køer 1.lakt. hold 2 DH

Køer 1.lakt. hold 3 DH

13.15 – 13.35

Køer 4. lakt. + hold 1 DH

Køer 4. lakt. + hold 2 DH

13.35 – 13.55

Køer 4. og 5. lakt. DRH

Køer 4. lakt. + hold 3 DH

13.55 – 14.15

Køer DRH Livsyd køer

DRH Engholm-pokal
14.15 – 14.45
14.45 – 15.15
15.15 – 15.45
15.45

(bedste yver)

DRH køer Ærespræmie

Køer 4. lakt + hold 4 DH

Køer 4. lakt. + Ærespræmie
Køer 1. lakt. Ærespræmie

Udpegning Bedste Køer for Dansk Holstein og DRH
Miss Holstein (kun Dansk Holstein)

NYT
Bedste malkeorganer ved Holstein – BOVI-Denmark er sponsor

Bovi-Denmark er sponsor ved konkurrencen om bedste malkeorganer hos Holstein. Koen
med bedste malkeorganer udpeges i alle hold. For at kunne deltage i konkurrencen om
skuets bedste yver kræves min. at koen har kalvet anden gang eller mere. Pengepræmien er fra Bovi-Denmark. Bedste malkeorganer udpeges før konkurrence om vinderkøerne i de 3 grupper om eftermiddagen. Alle køer der har fået holdets bedste malkeorganer fra 2. kalvs køer og opefter skal derfor møde i ringen.
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NTM konkurrence
Der udpeges torsdag efter endt bedømmelse kandidater til at deltage i konkurrencen om
fredagen. Der deltager 5 køer fra hver gruppe: 1. kalvs køer, 2. kalvs køer og 3. kalvs køer. Deltagerne i konkurrencen er udpeget køer i de 3 grupper med højst NTM. Køerne konkurrerer om bedste ekstriør af de deltagende køer. Det er udelukkende DH som kan deltage.
Derby-konkurrencen
Begge racer har en Derby-konkurrence kørende. Kalve/kvier i alderen 3-15 måneder er tilmeldt Landsskuet og kan udstilles som kvier. Derby-konkurrencen for køerne afholdes inden start af bedømmelse af 1. kalvs køer. Derby-køerne skal være tilmeldt til Landsskuets
normale bedømmelse. Der er indbetalt 300 kr. pr kalv fra start af.
Dansk Holstein Guldkoen – Dalum Landbrugsskole sponserer
Konkurrencen retter sig mod de 10 køer, der har de bedste resultater for frugtbarhed, sundhed, ydelse og NTM-indeks efter minimum 3 kælvninger og afsluttet laktationer (mere end
305 dage). Puljen af tilmeldte Dansk Holstein-køer til Landsskuet bliver inden Landsskuet
undersøgt for celletal og antal insemineringer for egen drægtighed (ET-insemineringer undtaget), og derudover gives tillægspoints for levendefødte kalve ved egne kælvninger. Ud fra
disse resultater meddeles – uden skelen til dyrskueplaceringer – fredag eftermiddag, hvilke
10 køer, der deltager i konkurrencen lørdag, og her hentes de sidste points til titlen GULDKOEN. Det er vigtigt at bemærke sig, at mere end halvdelen af de opnåelige points kommer
fra egenskaber "under skindet".
Kvier/Derbykalve
Hos Dansk Holstein er Jørgen Buur Pedersen hoveddommer og Nanna Hammershøj meddommer for al kviebedømmelse, mens Mogens Madsen er dommer for DRH kviebedømmelse.
NYT

Konkurrence mellem avlsforeningerne

Efter besætningskonkurrence for Holstein vil der blive en konkurrence mellem alle avlsforeningerne. Konkurrencen tager udgangspunkt i en gruppe fra den lokale avlsforening. Der
skal være 4 køer i en gruppe. Hver udstiller kan maksimalt udstille med 1 ko. For områder
med blot 3 forskellige udstillere, kan der dispenseres fra ovennævnte regel, idet en udstiller
må deltage med 2 køer. Foreninger med blot 2 udstillere kan således ikke deltage i denne
konkurrence. Der kan deltage både Holstein og Rød Holstein i grupperne. Vinderen får en
vandrepokal.
NYT
DRH - 3 modeldyr
DRH har besluttet at der udpeges en yngre model ko (1.lakt), en mellem (2. og 3. lakt.) og
en ældre. I lighed med tidligere år udpeges der en Champion DRH-ko.
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NYT

Miss Teenager og Miss Danmark – flotte pengepræmier
Tidligere har deltaget de 2 bedste køer ved alle malkeracer – dette ændres i år. I år deltager
nu bedste kvie og bedste ko fra alle 4 malkeracer. Mejerigården vil i år være sponsorer med
kr. 10.000,- til Miss Danmark. Dermed udpeges bedste Miss Teenager hvor præmien er kr.
3000,- sponseret af Dyrlæger & Ko.

NYT
Holstein-stand i stalden

Avlsforeningen har i år etableret et lounge område i Stald 7. Vi håber,at I vil tage godt imod
dette initiativ og det bliver et naturligt område at mødes. Holstein vil i løbet af skuet invitere
til 3 arrangementer hvor det første vil foregår onsdag aften kl. 21.30 – alle udstillere, medhjælpere osv. er velkommen. De to efterfølgende events vil være om eftermiddagen torsdag
og fredag, hvor vi ligeledes håber at publikum ved Holstein-ringen vil deltage. Se tidspunkter på opslag i staldene og Facebook.
Besætningsgrupper
Alle udstillere med min. 3 køer udstillet kan møde til konkurrencen mellem besætningsgrupper. Besætningskonkurrencen foregår således, at alle besætningsgrupper præsenteres
rundt i Hal Q. Efter to runder udgår grupperne fra den dårligste ende, og de sidste 6 er i finale med oprangering. For DRH er der oprangering af fremmødte besætningsgrupper. For
at besætningsgrupperne kan præsenteres forskudt, kræves der én trækker pr. ko.
For at undgå tvivl omkring mulighed for at deltage i en besætningsgruppe er reglerne følgende:
 Køerne skal som udgangspunkt være udstillet i samme navn/selskab og under samme adresse. Dog gives dispensation til deltagelse, hvis ens børn udstiller ko/køer i
deres navn (adresse skal være ens). Disse kan deltage i ovenstående besætningsgruppe
 Selskaber med andre/flere ejere på samme adresse kan ikke deltage i overstående
besætningsgruppe
 Udstillere, som måtte have køer opstaldet flere besætninger i det daglige, kan udstille
disse og sammensætte en besætningsgruppe, hvis de udstilles i samme udstillernavn og adresse.
Mønstringskonkurrence for Grand Old Champion
Mønstringskonkurrencen for seniorer 30+ arrangeres af racerne i fællesskab. Der er ændret
på kravene således at voksne seniorer kan deltage.
Mønstringskonkurrence for ungdommen, Åbent-DM - Ungdomsafdelingerne er ansvarlige for afviklingen af mønstringskonkurrencen for de unge deltagere. Konkurrencen er åben
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for deltagere fra andre lande – Der er præmier til de to bedste i hver aldersgruppe. Dog kan
der i år kun mønstres med kvier.
Tilmelding til konkurrencen afleveres i Hal Q-kaffebaren. Tidsfrist: Se skilt i Hal Q-kaffebaren, hvor du også får udleveret tilmeldingsblanketter. Spørgsmål rettes til Nanna Hammershøj
Fotografering
Der vil være fotograf på Landsskuet torsdag, fredag og lørdag. Alle ærespræmiedyr hos
Dansk Holstein og DRH vil blive fotograferet. Udover ærespræmiekøer kan billeder bestilles
privat til en pris á 1250 kr. pr ko (Avlsforeningens pris er kr. 2500,-). Vi opfordrer til, at du
henvender dig til Mette Bech, - 4034 2252, hvis du gerne vil have fotograferet dine dyr. Mette Bech er ansvarlig for koordinering af fotografering.

Spørgsmål, tvivl m.v.
Er der spørgsmål i forbindelse med programmet eller andre ting, er I altid velkomne til at
kontakte medarbejderne i Dansk Holstein-sektionen. Vi træffes alle på Landsskuepladsen
fra onsdag middag.
Ris og ros
Finder du forhold efter afviklingen af Landsskuet, som du mener, kan gøres anderledes og
bedres, hører vi gerne fra dig. Det er vigtigt, at alle er med til at udvikle et godt Landsskue til
gavn for udstillere og gæster. Kontakt os gerne på omstående mailadresse.

Etiske regler for udstilling af køer
Indledning
Målsætningen er at give udstillere af kvæg og øvrige involverede, ensartede regler samt
klare retningslinjer for udstilling af kvæg.
Dyrskuets arrangør er den overordnede ansvarlig for de gældende regler og bestemmelser
for udstilling af kvæg. Udstillere og deres hjælpere er ansvarlig for at have kendskab til reglerne og at de efterleves. Er der mistanke om reglerne ikke overholdes, skal dyreskueledelsen gøres opmærksom på de forhold der ikke følger reglerne. Henvendelsen skal ske skriftligt.

1. Regler og forskrifter for udstilling af kvæg
Et gennemarbejdet og ensartet sæt af regler og bestemmelser skal være med til at sikre, at
konkurrencen sker på de samme vilkår for deltager og de(t) udstillede dyr.
Grundlæggende gælder det:
a) Raske dyr skal ikke behandles medicinsk, og syge dyr bør ikke blive udstillet.
b) De udstillede dyr skal udstilles så naturligt som muligt og uden brug af hjælpemidler der ændrer på udseende af de udstillede dyr (se dog afsnit 2.1).
c) De gældende regler for dyrevelfærd skal altid overholdes.
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Generelt
1. Ved at deltage i udstillingen har udstilleren accepteret at overholde disse regler og bestemmelser (se også afsnit 2) og accepterer at deltage i inspektioner, hvis der anmodes
herom.
2. Udstilleren accepterer, at følge instrukserne fra arrangørerne (herunder ringfolk og ledelsen) på alle tidspunkter under udstillingen, inklusiv instrukser i udstillingsringen, for at sikre
en god og hurtig afvikling af bedømmelsen.
3. Beslutningen fra ledelsen er bindende, og hver enkelt udstiller skal acceptere og respektere denne beslutning.
4. Udstilleren skal samarbejde med anmodninger / instrukser fra arrangørerne og lade dyret
blive fotograferet.
5. Efter dyrenes indsyning og ankomst til udstillingspladsen, er det ikke tilladt at forlade udstillingsområdet, før udstillingen er endelig afsluttet. (Det er kun dyrlægen der kan give tilladelse til at forlade udstillingen i utide).
6. Vejledning vedrørende det veterinære krav, ankomst -og afgangstider, transport af dyr og
andre særlige spørgsmål, vil blive udleveret af arrangørerne separat på hver udstilling.
2. Forberedelse af udstillingsdyr
Det overordnede princip er, at dyret er præsenteret så naturligt som muligt.
1. Det er dog tilladt, forud for præsentationen af det udstillede dyr, at:
a. vaske og klippe dyret.
b. lave oprejsning af overlinie med hår (inkl. brug af lak), der er naturligt knyttet til sin
egen hårsækken, dog max. 3 cm i længden.
c. bruge en falsk hale
d. behandle dyr, bortset fra yveret, med en ikke-irriterende stof, for at forbedre farve
eller glans i pelsen.
e. klovbeskære
3. Anvendelsen af veterinærlægemidler og klager
Udgangspunktet for brug af kvæg medicin under udstillingen er, at kun dyrlægen på vagt
har ret til at afgøre, om et dyr skal behandles eller ej, og hvis ja, hvad den passende medicin er. Vagthavende dyrlæge er den eneste person, som har ret for at behandle dyret.
Anvendelse og / eller være i besiddelse af medicin under hele arrangementet eller udstillingen er forbudt for alle deltagere, fittere, besøgende eller nogen anden på udstillingen, med
undtagelse af:
a. Oxytocin om nødvendigt ved malkning.
4. Klager / Sanktioner
1. Afvisning af at deltage i en inspektion vil resultere i øjeblikkelig diskvalifikation af udstilleren og alle hans / hendes dyr.
2. Person(er) autoriseret til dette formål af arrangørerne vil udføre inspektioner. Overtrædelse af de gældende regler og forskrifter, vil blive rapporteret mundtligt og skriftligt til bestyrelsen af udstillingen. Den disciplinære komité vil derefter overveje hvilke sanktioner der eventuelt skal gennemføres.
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3. Hvis en overtrædelse af regler og forskrifter anses for at have fundet sted, kan dyret og /
eller udstilleren straks diskvalificeres fra at yderligere konkurrere af arrangørerne. Diskvalifikation kan også foregå op til højst fem måneder efter udstillingen, hvor det pågældende dyr,
vil blive fjernet fra listen over resultater, og præmierne og eventuelle tildelte titler vil være
fortabt.
4. Eventuelle yderligere sanktioner og konsekvenser for deltagelse for den pågældende udstiller på kommende udstillinger fastsættes ved skøn i disciplinærudvalget.
5. Disse regler og bestemmelser gælder for udstillerens opførsel såvel som for dyrets forberedelse. Enhver dårlig opførsel af udstilleren i form af intimidering eller fornærmelse over for
medlemmer af dyrskueledelsen, dommeren og kolleger vil blive sanktioneret af organisationen.
Følgende står bag disse regler:
Avlsforeningen Dansk Holstein samt VikingDanmark, raceudvalgene for RDM, Jersey og
DRH
Afslutningsvis håber vi, at alle møder med kampånd og godt humør, så Landsskuet 2017
kan blive en gentagelse af tidligere års succes.

Vel mødt og på gensyn!

Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N
Tlf. 8740 5283 – Fax 8740 5010
Mobil: Torben 2945 0487 / Mette 4034 2252
E-mail: danskholstein@seges.dk
www.danskholstein.dk
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