Til udstillere på Landsskuet!
Tiden nærmer sig hastigt Landsskuet og vi håber, at I glæder jer lige så meget som os, til
at vi mødes på Landsskuet 29. juni - 1. juli 2017. Med mere end 2.700 dyr bliver
udstillingen stor, og vi kan sammen vise, hvad Dansk Landbrug kan.
Tjek hjemmesiden eller Facebook for informationer om aktiviteter på landsskuet.
Igen i år har Landsskuet mange nye spændende aktiviteter, så inviter naboer, venner eller
bekendte til at besøge Landsskuet.

Campingpladsen
På landsskuet.dk finder du oversigten over campingpladsen. Fra fredag den 23. juni kan
du se, hvilken plads, der er reserveret til dig i henhold til det ordrenr. og navn, der står i
vedlagte campingbrev.
Når du ankommer til Landsskuet, kører du forbi stadion, drejer til højre mod campingpladsen. Ved porten (port 14) vil du få udleveret dit campingnummer, plan over pladsen
samt vejledning i, hvorledes der opstilles på pladsen. Fra mandag morgen skal alle, der
kører ind på pladsen fremvise gyldigt adgangstegn.
Campingpladsen vil først være åben for overnatning fra tirsdag den 27. juni!
Der er åben for indkørsel til Landsskuepladsen:
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Informationer til udstillere
Hjemmesiden opdateres løbende med information fra skuet og de enkelte
dyrekategorier/racer. Her er mulighed for at se program og specielle raceinformationer.
Bemærk – vi sender ikke flere informationer ud med post inden Landsskuet.

Vi udsender ikke katalog – se det på hjemmesiden
For jer, der har bestilt katalog, kan det afhentes i sekretariatet fra onsdag
eftermiddag. Katalogerne vil senest være på Landsskuets
hjemmeside fredag den 23. juni.

Landsskuet slutter lørdag kl. 16.30
Dyrene må først forlade skuet, når det officielt lukker for publikum. Husk derfor at give
denne besked videre til vognmanden. Er der problemer med at få dyrene transporteret
hjem, er det efter aftale muligt at lade dyrene stå til søndag – kontakt Landsskuet 40807201. Lastbiler, som skal hente dyr ved staldene, får udleveret kort og info ved
indsyning.

Transport
Vær opmærksom på gældende transportregler. På andre skuer har der været kontrol fra
myndighederne. Så transporterer du selv dine dyr, så vær OBS på regler.
Har du vognmand til at transportere, så gør ham opmærksom på evt. kontrol.

Kvalitetsmælk
Arla har høje krav til mælk fra dyrskuer, derfor er der lavet erklæring som udstillere af
malkekvæg skal udfylde og underskrive. Erklæringen skal afleveres ved indsyning, og vi
afholder udstillermøde på Landsskuet som sidste år.

Afmelding af dyr
Hvis nogle af de dyr, du har tilmeldt til Landsskuet ikke møder op, bedes du meddele det
til Landsskuet – mail: info@landsskuet.dk eller på 87282000 eller fra tirsdag den 27. juni
på tlf. 97212300.

Indsyning af dyr
Indsyning af får, geder og kvæg starter onsdag den 28. juni kl. 13.00 til 21.00 ved port
20. Heste indsynes onsdag kl. 13.00 til 21.00 bag Materialegården – følg skiltningen.
Indsyning torsdag vil kun være fra port 20 mellem kl. 07.00 – 08.00 – gælder alle dyr.

Dyrskueudstyr – Fittergrej m.m.
Hvis du mangler udstyr til klargøring af dine dyr, kan du på www.vikshop.dk se vores
udvalg. Bestil gerne i god tid. Vikshoppen har også en stand uden for Hal Q, hvor du kan
se vores udvalg og købe udstyr. Butikken vil være åben fra onsdag kl. 8.00.

Vi glæder os til at se jer alle i Herning!
Med venlig hilsen

Landsskuet

