Til udstillere på Landsskuet 2017
20. juni 2017
Hermed tilsendes I, som udstillere, de mest nødvendige oplysninger angående RDM-udstillingen på
Landsskuet 2017. Som noget nyt i år vil der være fælles opstrøning af RDM staldene, mandag aften
den 26. juni kl. 18.30 efterfulgt af lidt grillpølser. Alle, der har mulighed og lyst til at hjælpe, er velkommen. Tilmelding til Jakob Voergaard på 4044 1135.

Bedømmelsen:

.
Bedømmelsesplads:

RDM-bedømmelsen påbegyndes torsdag morgen kl. 09.00. De
yngste køer blive bedømt først. Ærespræmie-/modelkonkurrence
afholdes torsdag efter ordinær bedømmelse kl. 13.00. Modelkonkurrencen vil i år blive afholdt i koordinering med Jersey, så modeldyr vil skiftevis blive udpeget i de to racer.
Holdinddelingerne følger laktationsnummer så holdene vil være: 1.
lakt., 2 lakt. og 3. lakt. samt ældre.
Al bedømmelse af RDM sker i hal Q, som ligger tæt ved hovedindgangen og lige over for staldene. Køerne skal ind på modsatte side
af Hal Q, så køerne trækkes rundt om Hal Q, og ind i siden af Hal Q.
Der må ikke trækkes hen foran porten ind til Hal Q, hvor publikum
går ud og ind. RDM bedømmes i ring nr. 3. Selve bedømmelsen
sker i den forreste del af ringen, mens næste hold gør klar i den bagerste ende af ringen.
Oprangeringen vil foregå bagfra. De bedste dyr i holdet går sidst ind
i rækken. Der tildeles pointrosetter til alle og placeringsrosetter til de
tre første i holdet. Rækkefølgen er – rød, blå og hvid.

Besætningskonkurrence:

Ved besætningskonkurrencen skal der være en trækker til hver ko,
så der er mulighed for at trække køerne enkeltvis. Derudover en skiltebærer til hver besætningsgruppe.

”RDM-vejen frem”:

Igen i år finder ”Vejen Frem” konkurrencen sted. Kalvene/kvierne er
inddelt i 2 årgange og bedømmes i hold inden for alderskategorierne. For køerne er det den endelige finale, hvor der er pengepræmier på spil.

Afkomskonkurrence

Succesen fra de seneste år gentages med afkomsgrupper. Der laves afkomsgrupper af de fremmødte dyr. Det er en konkurrence,
hvor de unge RDM’er skal sammensætte en afkomsgruppe ud fra
køerne efter den pågældende tyr. De finder selv køerne, og aftaler
selv med ejeren, om de må låne koen. Vi opfordrer alle til at låne deres køer ud, så de unge RDM’er kan få en god oplevelse, og at RDM
kan fremvise nogle gode afkomsgrupper.

Miss Danmark &
Miss Teen

Miss Danmark konkurrencen skærpes i år, da Premier Is er blev
sponser og de giver en større præmie til vinderen.

Som noget nyt i år udpeges også Miss Teen som er Danmarks
smukkes kvie.
Påklædning:

RDM’s dyrskuedress er: Hvid skjorte, rødt slips samt mørkeblå cowboybukser. Alle bedes mønstre i denne påklædning. Skjorte og slips
kan bestilles hos: TTA, Industrivej 30, 7470 Karup J., tlf.: 9710 2702,
fax: 9710 2725, e-mail: hanne@kaarup.dk

Opstaldning:

RDM er igen i år i staldene 3 og 4. Køerne bliver opstaldet besætningsvis. Der vil over hver besætning være et udstillernavn i A3.
Kvier og kalve bliver samlet og stå efter alder.
For at lave det mere indbydende ved RDM, bliver der også i år lavet
bagkant ved alle køerne, så det er nemt at holde en pæn kant langs
ko-rækkerne. Der vil være 10 RDM trillebøre fordelt i de to stalde, og
møget der opsamles i løbet af dagen skal på trillebørene og køres
ud. Der må ikke laves møgbunker bag køerne. Der laves også forkant, så køerne ikke presser halmen ud under forrøret.

Fælles opstrøning

Som noget nyt i år laves der fælles opstrøning af alle RDM pladserne mandag aften. Alle der har mulighed og løst til at give en hånd
med er meget velkommen mandag den 26. juni kl. 18.30. Omkring
kl. 20.00 vil der blive grillet pølser. Meld ind til Jakob Voergaard på
4044 1135 hvis du gerne vil hjælpe.

Mælkehåndtering:

Sidste år var der problemer med mælkekvaliteten på Landsskuet
pga. penicillin i mælken. Der er opstammet på mælkehåndtering, da
det igen i år SKAL lykkes at levere mælk uden penicillin. Såfremt der
findes penicillin i mælketanken gives kollektiv straf til alle mælkekvægsudstillere på ca. 175 kr. pr. ko. I de tre foregående år lykkes
det at levere mælk uden penicillin, så vi satser meget på, at det kan
lykkes igen.

Egen maskinspand:

Landsskuet opfordrer kraftigt alle til at medbringe egen maskinspand. Dette er for at nedbringe smitterisikoen imellem besætningerne. Såfremt man ikke har egen maskinspand, kan der lånes på
Landsskuet, men der er kun et mindre antal. Låner man en maskinspand, har man selv ansvaret for spanden under Landsskuet. Rengøring af maskinspandene er eget ansvar, og der vil ikke være
Landsskuemedhjælpere, der vasker maskinspande.

Vask og fodring:

For at have tid til at gøre RDM staldene klar og pæne til publikum,
skal alle køerne være færdigvasket kl. 8.00, så gangene kan fejes,
og der kan strøs savsmuld.
For at alle kan blive færdig med at vaske og fodre samt for at skabe
lidt mere fællesskab ved RDM opfordres til at hjælpe hinanden og
eventuelt lave vaske- og fodringshold.

Fitterpladser:

Der opstilles fitterpladser i enden af en af RDM staldene, så det er
muligt at få RDM køerne pudset helt op til den store guldmedalje.

Udstillermøde:

Onsdag aften kl. 20.30 er der udstillermøde i Hal Q. Vi opfordrer
alle, som har tilknytning til RDM udstillingen, til at deltage i mødet.
Der skal minimum møde én repræsentant op for hver udstiller
til mødet. Efterfølgende vil der være mulighed for at stille generelle
spørgsmål.
Efter det generelle møde vil RDM have et kort udstillermøde med de
specifikke RDM informationer i RDM standen.

Arrangement efter
bedømmelse:

Torsdag efter ærespræmie og modelkonkurrencen vil der i RDM
standen være ost og rødvin. Til de unge mennesker vil der være
sandwich, øl og sodavand.

Aftenfest:

Fredag, kl. 18.30 er der Landsskuefest. Vi laver et RDM bord. Tilmelding senest torsdag, kl. 16.00 i RDM standen

Fælles morgenbord:

Lørdag kl. 08.00 i RDM-standen. RDM giver rundstykker, kaffe og en
lille skarp. Der er ingen tilmelding så I skal bare møde op til et hyggeligt morgenbord.

Mød op rettidigt før bedømmelsen ved Hal Q!
Ko-holdene vil blive på ca. 7 – 12 dyr. Tidsplanen bliver ophængt onsdag aften.
Mønstringskonkurrencen er i år arrangeret af ungdomsforeningerne. Vær opmærksom på at man
kun kan deltage med kvier eller kalve. Tidsplanen er som anført. Mød op til instruktion for yderligere
information.

Tidsplan
Onsdag, den 28. juni 2017
Kl. 20.30

Udstillermøde for malkekvægsracerne – Hal Q
ALLE UDSTILLERE SKAL MINIMUM SENDE ÉN REPRÆSENTANT

Torsdag den 29. juni 2017
Kl. 09.00
Kl. 13.00
Kl. 13.30
Ca. kl. 15.00

Kl. 16.00
Kl. 16.30

Bedømmelse af køer, yngste køer først – Hal Q
Ærespræmiekonkurrence
Udpegning af modeldyr og champion
Ost og rødvin - RDM-standen
Ungdomsbord: Sandwich / øl / sodavand – få en sank om avl, mønstring mv. - RDMstanden
Mønstring Old Boys & Girls – Hal Q
Intro i DM mønstring for malkeracer - Hal Q

Fredag, den 30. juni 2017
Kl. 09.00
Kl. 10.30
Kl. 12.30
Kl. 15.15

Bedømmelse af RDM ”Vejen Frem” kalve, kvier og køer – Hal Q
Besætningsgruppekonkurrence – Hal Q
RDM afkomsgrupper – Hal Q
DM i mønstring til og med 12 år – Hal Q

Lørdag, den 1. juli 2017
Kl. 08.00
Kl. 08.30
Kl. 10.15
Kl. 12.40
Kl. 13.15
Kl. 16.30

Fælles RDM morgenbord i standen
DM i mønstring for juniorer (13 – 17 år) – Hal Q
DM i mønstring for seniorer (fra 18 år og opefter) – Hal Q
Udpegning af Miss Danmark og Miss Teen – Hal Q
Uddeling af ærespræmier i den store ring
Landsskuet 2017 slutter og dyrene må forlade pladsen

På gensyn på Landsskuet

Jakob Lykke Voergaard

