Meget mere end landbrug

29. juni - 1. juli 2017

Værd at vide

Opmærksomheden henledes på, at tilmeldingen slutter for

Heste 1. maj 2017
Får/geder 8. maj 2017
Malkekvæg – besætningsnumre 9. maj
Kvæg 22. maj 2017
Camping 22. maj 2017

Tilmeldinger vil ikke kunne modtages efter disse datoer!
Sekretariat: Asmildklostervej 11, 8800 Viborg, Tlf. 87 28 20 00 - Fax: 87 28 20 20
www.landsskuet.dk
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ALMINDELIGE BESTEMMELSER
01.

Landsskuet afholdes i Herning den 29. juni – 1. juli 2017.
Dyreudstillingen holdes åben:

Ankomst og indsyning dyr:

Torsdag

den 29. juni

kl. 09.00 – 17.00

Fredag

den 30. juni

kl. 09.00 – 17.00

Lørdag

den 1. juli

kl. 09.00 – 16.30

Onsdag mellem kl. 13 og 21.

Mulighed for indsyning af dyr tirsdag mellem kl. 15 og 19.
Landsskuet skal have besked senest den 23. juni på mail; chk@vikingdanmark.dk eller tlf;
87 28 20 00, hvis dyrene ankommer tirsdag.
Indsyning: I henhold til bekendtgørelsen for dyrskuer, er det dyrlægens ret og pligt, at
afvise dyr der ikke lever op til sundhedsreglerne for Landsskuet. Der er ikke mulighed for
at få refunderet udstillergebyr ved afviste dyr. Ved evt. afvisning vil der blive taget billede
som dokumentation.

02.

For at minimere smittespredning via malkeudstyr ønsker Landsskuet at udstillerne medbringer eget malkeudstyr. Landsskuet stiller i mindre omfang udstyr til rådighed.

03.

Tilmelding skal ske via vores hjemmeside – www.landsskuet.dk
Har du brug for hjælp vedr. online tilmelding kan du kontakte Landsskuets Sekretariat på
tlf. 87 28 20 09 eller 87 28 20 05.
Afmeldinger skal ske på tlf. nr. 87 28 20 00
Tilmeldingsfrister:
Malkekvæg – besætningsnr.

9. maj 2017

Kvæg

22. maj 2017

For malkekvæg gælder følgende regler for ekstra/reservedyr i kataloget:
- Min. 3 tilmeldte katalognr. + 1 reserve i katalog
- Min. 6 tilmeldte katalognr. + 2 reserver i katalog
- Min. 9 tilmeldte katalognr. + 3 reserver i katalog
Får og geder
-

8. maj 2017

Min. 3 tilmeldte katalognr. + 1 reserve i katalog
Min. 6 tilmeldte katalognr. + 2 reserver i katalog
Min. 9 tilmeldte katalognr. + 3 reserver i katalog

Heste

1. maj 2017

Kaniner og fjerkræ Tilmelding og udlevering af skemaer til kaniner, se pkt. 32 fjerkræ, se pkt. 33.
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Landsskuets Børnehjørne - tilmelding, udlevering af skemaer samt betaling for dyr til
Lisbeth Aarup Nielsen, E-mail: boernehjoernet@landsskuet.dk, tlf.: 27 21 68 24.
Der kan udstilles modeldyr fra samtlige dyrskuer, som afholdes før Landsskuet; dog
gælder det ikke for malkekvæg p.g.a. krav til tankmælksprøver. For så vidt angår kaniner
dog kun fra skuerne i Roskilde og Odense. Modeldyrene skal opfylde Landsskuets regler.

04.

Udstillerne bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri,
vandskade og anden form for beskadigelse såvel under forsendelsen/transport som
under udstillingen, ligesom udstillerne er ansvarlige for eventuelle skader, der påføres
personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillerens eller hans
medhjælperes side. Det kan anbefales udstillerne at sikre sig i den henseende gennem
et tillæg til egne forsikringer.
I tilfælde af aflysning efter tilmelding samt, hvis der under eller efter skuet opstår en
situation, der medfører, at de udstillede dyr ikke kan returneres til udstillerbesætningen,
kan der ikke gøres krav gældende mod Landsskuet.

05.

Udstillerne skal under skuet og i opbygningsperioden rette sig efter ledelsens anvisninger.
Undladelse heraf kan bl.a. medføre, at de udstillede dyr vil blive fjernet for udstillerens
regning, ligesom det kan få konsekvenser for fremtidig deltagelse i Landsskuet. Alle
stridigheder vedrørende Landsskuet afgøres af udstillingens ledelse (forretningsudvalg)
med udelukkelse af rettergang.

06.

Kørsel på udstillingsområdet med biler er ikke tilladt i tidsrummet kl. 08.00 - 17.00 (torsdagfredag) og kl. 8.00 - 16.30 (lørdag).
For udstillere af dyr findes en særlig parkeringsplads, hvor der i alle skuedagene kan
parkeres med hhv. personbil, trailer og lastbil. Se priser i afsnit 34.
Parkering uden for de anviste parkeringspladser er ikke tilladt. Overtrædelse af disse
bestemmelser kan medføre, at ulovligt parkerede biler og anhængere fjernes på ejernes
bekostning. For lastvogne o.a. opbygget med beboelse anvises disse en specialplads.

07.

Besøgende færdes på udstillingsområdet på eget ansvar. Eventuelle skader erstattes kun
af foreningen, såfremt de skyldes fejl eller forsømmelighed fra foreningens side, og denne
som følge deraf tillægges ansvaret.

08.

Henvendelser i anledning af Landsskuet kan ske til sekretariatet, Asmildklostervej 11, 8800
Viborg, tlf. 87 28 20 00. Fra 26. juni kan telefonisk henvendelse ske til tlf. 97 21 23 00.

09.

Landsskuets ledelse forbeholder sig ret til at ændre og supplere nærværende plans bestemmelser.
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SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE
DYREUDSTILLINGEN
10.

På skuet kan kun udstilles dyr, der er rettidigt tilmeldt og optaget i kataloget. Dog
undtaget modeldyr og VikingDanmark´s afkomsgrupper. Vedrørende modeldyr, se pkt.
3. Kun dyr af racer nævnt i holdinddelingen kan udstilles. Ønskes dyr af andre racer
udstillet, må ansøgning tilsendes Landsskuet.
Nye racer kan udstilles til præsentation uden for bedømmelse.
Udstilling af kvæg kræver, at der er anmeldt mindst 5 stk. af den pågældende race fra
mindst 2 udstillere. For får og geders vedkommende stilles ingen krav.
Tilmeldes der flere dyr af en husdyrart, end der er staldplads til, forbeholder Landsskuet
sig ret til - i samråd med avlsforeningerne - at begrænse antallet.
For at kunne fremstilles skal dyrene være af ren race i henhold til de respektive
avlsledelsers bestemmelser. Intet dyr godkendes til fremstilling, før alle led i stamtavlen er
godkendt af den pågældende avlsledelse.
Ved tilmeldingen skal der på Landsskuets foranledning gives en fuldstændig stamtavle
over hvert enkelt dyr. For kvæg er det tilstrækkeligt at oplyse udstillerens CHR-nr. og dyrets
CKR-nr. og for heste reg.nr. eller stambogsnr.

11.

Dyrevelfærd. Ved transport og fremstilling af dyr skal disse behandles så skånsomt som
muligt. Brug af pisk og andre former for ”redskaber” vil øjeblikkelig medføre bortvisning
fra skuet. Ved klargøring af dyr til fremstilling skal der tages hensyn til dyrenes normale
livsytringer. Det er ikke tilladt at bruge stimulerende stoffer/hjælpemidler, der hindrer
dyrene i at udvise deres naturlige adfærd.
Etiske regler
Målsætningen er at give udstillere af kvæg og øvrige involverede, ensartede regler samt
klare retningslinjer for udstilling af kvæg.
Dyrskuets arrangør er den overordnede ansvarlige for de gældende regler og
bestemmelser for at udstille kvæg. Udstillere og deres hjælpere er ansvarlige for at have
kendskab til reglerne, og at de efterleves. Er der mistanke om, at 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 værre med til at sikre,
at konkurrencen sker på de samme vilkår for deltager og de(t) udstillede dyr.
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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 udseendet af de udstillede dyr (se dog afsnit 2.1).
c) De gældende regler for dyrevelfærd skal altid overholdes.
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 enkelte 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 hårsæk, dog max. 3 cm i længden.
c. bruge en falsk hale.
d. behandle dyr, bortset fra yveret, med et 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.
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4. Klager / Sanktioner
1. Afvisning af at deltage i en inspektion vil resultere i øjeblikkelig diskvalifikation af
udstilleren og alle dennes 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.
3. Hvis en overtrædelse af regler og forskrifter anses for at have fundet sted, kan dyret
og / eller udstilleren straks diskvalificeres fra yderligere at konkurrere af arrangørerne.
Diskvalifikation kan også foregå på 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 tabt.
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 skueledelsen, dommeren og kolleger vil blive
sanktioneret af organisationen.
Følgende står bag disse regler:
Avlsforeningen Dansk Holstein samt VikingDanmark raceudvalgene for RDM og Jersey.

12.

Staldplads. De tilmeldte dyr får anvist plads i Landsskuets stalde. Angående tilmeldingsgebyr se pkt. 34.
Landsskuet har ret til at disponere over de staldpladser, hvor dyrene ikke er fremmødt.
Landsskuet ønsker en flot udstilling og publikumsvenlige stalde, som fremstår flotte og
imødekommende for publikum.

13.

Bedømmelse af dyrene gennemføres efter en tidsplan, der meddeles udstillerne. Der
bedømmes efter en pointskala med 24 som maksimum. Nogle racer bruger ikke
pointskala men har valgt at bruge placeringer som bedømmelsesresultat.

14.

Ingen kan deltage i bedømmelsen af dyr, hvis han/hun selv er ejer, opdrætter eller på
anden måde er økonomisk interesseret heri. I sådanne tilfælde skal en suppleant
medvirke i hans/hendes sted.

15.

Ingen dyr må forlade skuet før lørdag kl. 16.30.
Bliver et dyr sygt under skuet, kan det hjemsendes mod forevisning af en erklæring på
skuets kontor fra den tilsynsførende dyrlæge om, at sygdommen nødvendiggør
hjemsendelse.
7

Skuets ledelse kan kræve et dyr hjemsendt eller kræve, at det forbliver i staldene, hvis
det skønnes farligt for dyr eller mennesker.

16.

Enhver udstiller er pligtig til at møde med dyrene i ringen til de tider, der opgives i skuets
program, og møde med dyrene til opstilling i afkomssamlinger eller anden fremvisning
efter nærmere meddelelse.

17.

Ved tilmelding af dyr medfølger adgangstegn efter følgende regler:
Tyre, køer, kvier og heste: 1 adgangstegn pr. betalende udstiller + 1 adgangstegn pr. dyr.
Får og geder: 1 adgangstegn pr. betalende udstiller + 1 adgangstegn pr. 3 dyr eller pr.
samling. (Eksempel: 3 dyr = 2 adgangstegn, 4 dyr = 3 adgangstegn, 5 dyr = 3 adgangstegn, 6 dyr = 3 adgangstegn, 7 dyr = 4 adgangstegn etc.)

18.

Halm, ensilage, kraftfoder og fuldfoder stilles gratis til rådighed. Økologisk foder kan
afhentes på den grønne plads ved Materielgården.

19.

Oprydning efter skuet
Udstillerne skal rydde affald, gødning og halm ud til ”midt på gangen”, inden skuet
forlades. Der vil være plastsække og containere til affald, der ikke kan anvendes som
gødning.

20.

Tilladelse – dataudtræk
Ved tilmelding af kvæg til dyrskuet, har du samtidig givet tilladelse til, at skuet kan lave
udtræk fra Kvægdatabasen / dyreregistreringen for de dyr, der tilmeldes dyrskuet.
Dataudtrækket vil blive brugt til at tjekke, at sundhedsregler for skuet er overholdt,
udarbejdelse af katalog, tavler og anden information om de udstillede dyr.

21.

Mælkekvalitet
Der gøres opmærksom på, at fund af antibiotika i mælken har store økonomiske
konsekvenser for dyrskuet og for den enkelte udstiller.
Hvis der findes hæmstoffer i mælken, og denne må destrueres, opkræves der et ekstra
udstillingsgebyr for hver udstillede malkeko på kr. 175,00.
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DE ENKELTE AFDELINGER AF DYRSKUET
KVÆG
21.

Dyr af malkeracerne skal være født i besætninger under officiel ydelseskontrol.
Rødbrogede udspaltninger kan ikke udstilles inden for Dansk Holstein. De udstillede dyr
inden for DRH skal bære racens farvetegning, som er rød/hvid. Ved tilmelding skal dyret
bære den respektive racekode, dvs. DRH skal fremgå med DRH på stamtavlen osv. Hvis
ikke racekoden er korrekt, har Landsskuet ret til at afvise det pågældende dyr.
Malkekvæg skal have ”S” markering på stamtavlen. Det er udstillers eget ansvar, at
afstamning og ”S” markering er på plads ved tilmelding. Er dette ikke tilfældet, kan
Landsskuet på timeløn være behjælpelig med at få ”S” markering på plads.
Køer af malkeracerne skal i samtlige regnskabsår have været under officiel ydelseskontrol.

22.

Alle køer bedømmes enkeltvis, men udstillere, der møder med 3 eller flere køer, kan
tilmelde disse til en besætningskonkurrence. Denne afvikles med oprangering, men uden
pointtildeling. Der skal mødes med mindst 3 køer pr. gruppe.
For DH og DRH gælder følgende regler for at deltage i en besætningsgruppe:
· 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 eget navn (adressen skal være den samme).
· Selskaber med andre/flere ejere på samme adresse kan ikke deltage i ovenstående
besætningsgruppe.
· Udstillere, som måtte have køer opstaldet i flere besætninger i det daglige, kan
udstille disse og sammensætte en besætningsgruppe, hvis de udstilles i samme
udstillernavn og adresse.
Køer, der tilmeldes i afkomssamlinger og opfylder afstamningsreglerne, kan også udstilles
enkeltvis og deltage i besætningskonkurrencen.
Alle udstillede tyre over 1 år skal have isat næsering. Tyre over 2 år skal ved fremførsel
være ledsaget af to voksne personer
Grupper af kødkvæg kan fremstilles efter følgende regler:
· Afkomsgrupper efter tyre. Mindst 3 katalognumre.
· Besætningsgrupper. Mindst 3 katalognumre fra samme besætning.
Dyr i afkomsgrupper og besætningsgrupper kan bedømmes individuelt.
Grupperne bedømmes i forlængelse af racens bedømmelse.
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23.

Kvier bedømmes enkeltvis.

24.
Holdinddeling for kvæg
Livsydelse
Køer af RDM og DRH med mindst 3600 kg fedt + protein og Jersey med mindst 4300 kg
fedt + protein i livsydelse bedømmes i særskilte hold. Alle ydelseskravene skal være
opfyldt ved frist for tilmelding.
De øvrige aldersgrupper opdeles i hold efter de enkelte racers anvisning. I øvrigt stilles
ingen minimumskrav til ydelse.
Derbykalve/Fremtidskalve/Vejen frem
Raceforeninger / aktivitetsudvalg har udarbejdet specielle regler.
FREMTIDSKALVE (Jersey)
Kalve:
Kvier:
Køer:

Født mellem 1. juni 2016 og 31. maj 2017
Født før 1. juni 2016 og ikke har kælvet
Køer, der har kælvet 1. gang, og ikke tidligere har deltaget i konkurrencen som ko.

VEJEN FREM (RDM)
Årgang 1:
Årgang 2:
Årgang 3:

15.04.2016 – 14.04.2017
15.04.2015 – 14.04.2016
15.03.2014 – 14.04.2015

DERBY (DH + DRH)
Årgang 2017:
Årgang 2016:
Årgang 2015:

Født fra 1. april 2016 til 31. marts 2017
Født fra 1. april 2015 til 31. marts 2016
(Har en kvie fra denne årgang kælvet, kan hun komme med som ko
året før planlagt)
Født fra 1. april 2014 til 31. marts 2015 (skal være 1. kalvs køer)

Kødkvæg
Flere kødkvægsracer tillader også ungdomsudstilling.
For at deltage i denne konkurrence, deltages også i den almindelige bedømmelse.
Holdinddeling – se Dansk Kødkvægs hjemmeside.
Gamle husdyrracer
Kun dyr anerkendt af Genressource-udvalget kan udstilles.
Gamle husdyrracer inddeles i bedømmelseshold indenfor de respektive racer.
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HESTE
25.

For alle heste gælder, at de skal være godkendt (kåret) af eller – via afstamning –
tilknyttet et avlsforbund under Landsudvalget for Heste i Danmark. Der skal foreligge et
hestepas udstedt af eller godkendt af Landsudvalget for Heste, og som afstamningsmæssigt er godkendt af den pågældende avlsretning.
Der kræves mindst 3 leds afstamning for hingste, dog afhængig af det pågældende
avlsforbunds regler for godkendelse til avlsgodkendelse/kåring og 2 led for hopper og
vallakker.
Dommer

For racer, hvor der er tilmeldt min. 5 heste, kan indstilles et dommerhold, som består af op
til 2 dommere og 1 sekretær.
For racer, hvor der er tilmeldt under 5 heste, forbeholder Landsskuet sig ret til selv at
sammensætte dommerholdet.
Ved mere end 40 udstillede dyr, kan der indstilles 2 dommerhold.
Racerepræsentant

For racer, hvor der er tilmeldt min. 5 heste, kan indstilles 1 racerepræsentant.
For racer, hvor der er tilmeldt under 5 heste stilles ikke racerepræsentant til rådighed. Ved
mere end 40 udstillede dyr, kan indstilles 2 racerepræsentanter.
For racer, hvor en væsentlig del af avlsmålet er en karakteristisk farve som f.eks. Palomino,
Pinto og Knabstrupper gælder, at de udstillede dyr skal have den for racen karakteristiske
farve. Ensfarvede Knabstruppere og Pintoer kan udstilles, såfremt begge forældre er
bedømt og kåret af avlsforbundet.
Der gives dispensation for afstamningskrav til Palomino, Dansk Miniature og Tinker dog
således, at der er krav om, at hesten er kåret i det respektive avlsforbund og/eller dens
far og mor er kåret.
Hingste, 3 år og derover, skal være fremstillet for en kåringskommission og derigennem
opnå avlsgodkendelse eller kåring inden for den pågældende avlsretning, der skal være
tilsluttet Landsudvalget for Heste.
Følhopper, 4 år og derover, skal medbringe føl ved siden på mindst 14 dage efter
avlsgodkendt hingst, godkendt i samme avlsforbund som hoppen kan udstilles. Hvis
hoppen er kåret, skal det være i avlsforbund, der er tilsluttet Landsudvalget for Heste.
Hopper uden føl ved siden, 4 år og derover, som kan transporteres efter gældende
regler, kan udstilles. Hvis hoppen er kåret, skal det være i avlsforbund, der er tilsluttet
Landsudvalget for Heste.
Vallakker, 4 år og derover kan udstilles. Hvis vallakker er kåret, skal det være i avlsforbund,
der er tilsluttet Landsudvalget for Heste.
Der kan udstilles samlinger efter hingste, bestående af mindst 5 stk. afkom. Alle afkom,
hingste eller hopper, skal være min. 2 år gamle, og skal være udstillet som enkeltindivider.
Der kan udstilles hoppesamlinger og hoppefamilier i lige linje på modersiden bestående
af mindst 3 stk. eventuelt inkl. moderen. Alle afkom, hingste eller hopper skal være
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minimum 2 år gamle og skal være udstillet som enkeltindivider. Hopper, 4 år og ældre,
har fortrinsret til udstilling, hvis de indgår i en samling efter en hoppe.
Vallakker på 4 år og derover kan indgå i samlinger, hvis de opfylder afstamningskravene
til hopper. De må dog højst udgøre 50% af samlingen.
Hingste og hopper kan udstilles fra de er 2 år gamle.
Dyr der er tilmeldt samlinger skal møde til bedømmelse i samlingen.
Bokse til hopper vil fortrinsvis blive reserveret til dem, der møder med føl. Hingstene skal
som udgangspunkt stå bundet i boksen. Hvis det giver problemer, kan boksen sikres med
forhøjede vægge og hingsten kan slippes løs under opsyn.
Til konkurrencen om skuets bedste hingst kan hver avlsretning indstille fløjhingsten på 3 år
og derover, der har fået min. 23 p.
Til konkurrencen om skuets bedste følhoppe kan hver avlsretning indstille fløjhoppen med
føl ved siden, der har opnået min. 23 p.
Til konkurrence om skuets bedste 3-års hoppe kan hver avlsretning indstille fløjen, hvis den
har min. 23 p.
Til konkurrencen om skuets bedste 2-års hoppe kan hver avlsretning indstille fløjen, hvis
den har opnået min. 22 p.
Til konkurrencen om skuets bedste samling kan hver avlsretning indstille 1 samling med
min. 23 p. Konkurrencen gennemføres kun, såfremt mindst 3 samlinger indstilles. Samlinger
bør vises samlet på lige linje og ikke efter hinanden. Der gives her også en karakter for
ensartethed.
Til gangartskonkurrencen om skuets bedste brugshest kan alle goldhopper og vallakker
tilmeldes. Denne konkurrence foregår under rytter eller for vogn. Kat. 3 ponyer kan vises
for lange liner. Hestene rides i skridt, trav og galop, eller de kan vises for vogn eller lange
liner (kat. 3) i skridt, trav og de skal vise tilbage trædning. Al fremvisning foregår efter
dommernes anvisninger. Der tages hensyn til alder og race. Under rytter gives karakterer
for skridt, trav og galop, samt opførsel / ridelighed. For vogn og i lange liner gives
karakterer for skridt, trav og ”for tilbage trædning” samt for opførsel / manerer.
Til konkurrencen om skuets bedste føl kan dommerne for hver avlsretning indstille racens
bedste føl.
Konkurrencerne om bedste hingst, bedste følhoppe, bedste goldhoppe, bedste 3 års
hoppe, bedste 2 års hoppe, bedste samling og finalen i følkonkurrencen afgøres ved
åben votering. Der gives karakter for:
1. Type/Racetilhørsforhold
2. Bevægelse / Fremføring
- For samlinger gives yderligere en karakter for:
3. Ensartethed
Hver dommer giver karakterer fra 6 til 10, der er mulighed for at give ½ point i alle
fælleskonkurrencer.
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Rækkefølgen ved de fælles konkurrencer findes ved lodtrækning, som gælder et år ad
gangen. Præsentationen af racerne foretages i 4 grupper; svære heste, lette heste,
småheste og ponyer. De enkelte racer præsenteres efter rækkefølgen i kataloget. Der
startes forfra i ulige år og bagfra i lige år.
Flg. racer kan udstilles i de 4 grupper –
Svære heste
Jydske Heste, Belgiske Heste, Shireheste, Dansk Tinker Forening, Nordsvensk Brugshest
Lette heste
Oldenborgheste, Frederiksborgheste, Dansk Varmblod, Trakehnerheste, Arabisk Fuldblod
ox Shagya og Sportsaraber samt Angloarabaer x, Knabstrupperheste, Palomino, Pinto,
Lipizzanerheste, Frieserheste, P.R.E, Fuldblodsheste xx, Traverheste, Appaloosa Horse Club
Denmark
Småheste
Fjordheste, Islandske heste, Haflinger heste
Ponyer
Dansk Sports ponyer, Connemara ponyer, New Forest ponyer, Dartmoor ponyer, Dansk
Gotlands Russ, Welsh Mountain ponyer, Shetlands ponyer, Miniatureheste
Hoppefamilier anmeldes for sig.
Heste, som er halekuperet, kan ikke udstilles.
Unødig og overdreven afstraffelse af heste og ponyer medfører bortvisning.
Alle udstillede heste/ponyer skal være pålagt trense med bid ved alle bedømmelser og
fremvisninger.
For konkurrenceklasser gælder særlige regler - se Landsskuets hjemmeside.
Hvis racerepræsentanter/Hesteudstillingsudvalget skønner, at en hest/pony ikke er under
kontrol, kan det forlanges, at man finder en anden mønstrer eller trækker tilbage i
stalden.
Af hensyn til sikkerhed skal der på Landsskuepladsen rides med reglementeret
hovedbeklædning og ved kaperkørsel skal der mindst være kusk og en hjælper på hver
vogn.
Det anbefales, at alle, der håndterer og fremviser heste, bærer ridehjelm.
Hvis der anmeldes flere heste end skuet har kapacitet til, sorteres først vallakker og derefter goldhopper fra.
Hvis en hest bliver halt under Landsskuet, udgår den af alle aktiviteter.
Reklame på boksen er ikke tilladt. Det er dog tilladt at reklamere for salg af udstillede
heste med skilte fra sekretariatet.
Piskefører må ikke anvendes til fælleskonkurrencer, dog undtaget samlinger.
Heste, som ikke er under kontrol, udgår af konkurrencen.
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FÅR OG GEDER
26.

Udstillerne anbefales, at dyrene får fodbad inden/efter Landsskuet.
Dommere;
· Udstillingsudvalget fastsætter de enkelte dommerhold.
· Udstillingsudvalget kan opdele hold ved stor tilmelding.
Raceforhold;
· Officielt anerkendte racer kan udstilles
· Dyrene skal være over 87,5 % racerene
Regler;
· Alle tvivlstilfælde afgøres af udstillingsudvalget
· Udstillingsudvalget kan afvise dyr, der ikke er i udstillingsstand.
· Konstaterer Landsskuet/udvalget, at gældende regler før, under eller efter skuet
ikke er overholdt, skal Landsskuet efter indstilling fra udvalget afvise dyrene, fratage
evt. præmier samt give besætningen karantæne fra Landsskuet.

27. Generelle bedømmelsesregler får og geder:
Alderen:
· Følger kalenderåret, dyr født i nov./dec. kan udstilles i det efterfølgende
hold.
· Årgangsinddelte hold ved alle fåreracer.
Lam/kid:
· Læmningsvægt SKAL være indberettet ved tilmelding.
· Hvis 2 mdrs. vægt forefindes, SKAL den være indberettet ved tilmelding.
· 1 års dyr kan tilmeldes med eller uden afkom.
· 2 års dyr og ældre skal have læmmet og opfostret eget afkom i udstillingsåret.
Forud for bedømmelserne:
· Dommeren skal have afklaret inden bedømmelsen:
o Tandstilling (fremvises af trækker)
o Halelængde og uldlængde (får /vædder)
o 2 veludviklede testikler hos vædder/buk
Såfremt et af kravene ikke er opfyldt, afvises dyret.
Bevægelse:
· Et dyr, der slet ikke vil/kan gå, kan max få 22 point.
· Dyret kan afvises
Ærespræmiekonkurrence:
· Alle fløjdyr med 23 point deltager. I enkelte hold med ekstremt gode dyr, kan nr. 2
komme med (afgøres af dommerne)
· Antal ærespræmier: Efter antal fremmødte dyr.
· Der må ikke ophæves til 24 point i enkeltdyrsbedømmelserne.
· Der ophæves ikke automatisk til 24 point ved skuets bedste dyr.
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28. Bedømmelsesregler får:
·
·
Uld:
·

Dyr skal have korrekt bid.
Et dyr må højst have huld 4 for at opnå 23 point, fløjplads eller ærespræmie.

Dyr må max stille med 2 cm uld, med mindre andet er beskrevet i raceforenings
typebeskrivelse (kan findes på Dansk Fåreavls hjemmeside), ellers afvises dyret.
Halelængde:
· For væddere født i DK, skal halen dække endetarmsåbning.
· For får født i DK skal halen dække hele kønsåbningen.
Vægt:
· For væddere, lam enkeltdyr samt lammegrupper gælder, at de skal vejes onsdag
aften på skuet for at kunne deltage i bedømmelserne.
Enkeltdyrsbedømmelse af lam
· Lammene skal være født efter 1. november.
· Bedømmes i deres respektive hold og af de tilhørende dommerhold.
· 2 mdrs. vægte SKAL være indberettet ved tilmelding.
· Lammene vejes onsdag aften.
· Lammene følger de voksne dyrs regler i forhold til klipning.
· Fløjplads med 23 point deltager i ærespræmiekonkurrencen og i interbreedkonkurrencen efter dommerholdenes indstilling.
Samlinger af får/lam
· Skal bestå af 3 får eller 3 lam.
· Der kan tilmeldes 4, men der betales for 3. På selve udstillingen mødes kun op med
3.
· Dyr som indgår i en samling, kan ikke deltage i enkeltdyrskonkurrencerne.
· Reservedyret ved tilmelding kan dog tilmeldes som enkeltdyr, og vil derfor opkræves betaling.
· Bedste samling deltager i ærespræmiekonkurrence, hvor den bedømmes af racedommerne.
· Ved frafald efter tilmelding, kan de 2 resterende dyr enkeltdyrs bedømmes.
Lammeskue:
· Der kan tilmeldes en gruppe bestående af 3 lam.
· Der kan tilmeldes 1 reserve
· Lammene skal være født efter 1. november.
· 2 mdrs. vægte SKAL være indberettet ved tilmelding.
· Lammene vejes onsdag aften.
· Lammene følger de voksne dyrs regler i forhold til klipning.
Besætningsgruppe af får:
· Besætningsgruppe består af 4-5 dyr, max 2 væddere.
· Der skal være min. 2 årgange, og lam kan ikke deltage.
· En vædder kan være indkøbt.
· I gruppen kan være 1 dyr født i besætningen, men ejet af en anden.
· Gruppen kan tilmeldes efter kataloget er udsendt.
· Der tilkendes en vandrepokal samt ærespræmie til bedste gruppe.
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Afkomssamling for væddere:
· Skal omfatte min. 4 stk. afkom, lam udstillet med moderen kan ikke deltage.
· Alle bedømte dyr skal fremvises.
· Hvis vædder er på skuet, fremvises han uden for konkurrencen.
· Præmien tilfalder avleren med flest ældre dyr i gruppen.
Holdinddelinger til enkeltdyrsbedømmelser.
Tung kødrace

Lettere kødrace

Naturracer

Texel

Leicester
Såne
Marsk
Zwartsbles
Kerry Hill

Landrace
Gotlænder
Islandsk
Spelsau
Merino
Finuld
Gute

Oxforddown
Suffolk
Shropshire
Charollais
Dorset
Ile de France

Ærespræmiekonkurrence:
Afholdes i de 4 grupper.
Ærespræmie antal tildeles efter antal af fremmødte dyr.
· Der uddeles ærespræmier indenfor hver gruppe.
Besætnings-, afkoms- og lammeskuet deltager ikke, idet de har deres egen konkurrence.
Interbreed konkurrence:
Interbreed, ældre dyr: 1 vædder og 1 får fra hvert dommerhold deltager.
Interbreed 1 års dyr: 1 vædder, 1 får med lam og 1 får uden lam fra hvert dommerhold
deltager.
Interbreed, samlinger: 1 fra hvert dommerhold deltager.

29. Bedømmelsesregler geder:
·
·
·

Enkeltdyr bedømmes efter gældende racestandarder.
Et dyr med huld 4 kan ikke opnå 23 point, fløjplads eller ærespræmie.
Mohair skal stille med ham på 4-6 mdr.

Kid enkeltdyrsbedømmelser:
· Kiddene skal være født efter 1. november.
· 2 mdrs. vægte SKAL være indberettet ved tilmelding.
· Kiddene vejes onsdag aften.
· Kiddene følger de voksne dyrs regler i forhold til ham.
Kidskue:
· Der kan tilmeldes en gruppe bestående af 3 kid.
· Vægtning ensartethed i gruppen.
· Der kan tilmeldes 1 reserve.
· Kiddene skal være født efter 1. november.
· 2 mdrs. vægte SKAL være indberettet ved tilmelding.
· Kiddene vejes onsdag aften.
· Kidhold deltager i ærespræmiekonkurrencen for geder.
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Besætningskonkurrence:
· Besætningsgruppe består af 3-4 dyr, max 1 buk.
· Der skal være min. 2 årgange, og dyrene skal deltage i bedømmelser.
· Bukken kan være indkøbt.
· Gruppen kan tilmeldes efter kataloget er udsendt.
· Der tilkendes en vandrepokal.
Afkomssamling for bukke:
· Skal omfatte min. 3 stk. bedømte afkom.
· Alle bedømte dyr SKAL fremstilles.
· Hvis bukken er på skuet, fremvises han udenfor konkurrencen.
Holdinddelinger til enkeltdyrsbedømmelser.
Kødgeder

Malkegeder

Mohairgeder

Naturrace

Dansk Nubisk
Boer
Dværg

Anglo Nubisk
Toggenburg
Landrace
Saanen

Mohair

Walliser

Ærespræmiekonkurrence:
· Ærespræmie antal tildeles efter antal af fremmødte dyr.
· Konkurrence på tværs af racer om Landsskuets bedste ged, buk samt 1 års dyr.
· Der kan være ærespræmier, som er specifikke til enkelte racer.
· Alle fløjdyr med 23 point deltager i konkurrencen.
· Besætningsgruppen deltager ikke, idet de har deres egen konkurrence.
Interbreed konkurrence:
Konkurrence på tværs af de 4 grupper om Landsskuets bedste ged og buk samt Landsskuets bedste 1 års dyr.

30. Bedømmelsesregler for konkurrencer på tværs af får og geder:
Fremtidens får/ged:
· Konkurrence på tværs af får/geder, løber over 3 år.
· Gimmerlam/kid der er født efter 1. november.
· Der SKAL forefindes 2 mdrs. vægt på udstillingstidspunkt.
· Bedømmes som lam/kid samt mønstring
· Bedømmes som 1 års med eller uden lam/kid
· Bedømmes som 2 års med lam/kid
· Der indbetales 100 kr. til en pulje, som uddeles efter 3 år.
· Hold, der starter i 2017, må trækkeren max. være 13 år.
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BØRNEHJØRNET
31.

Udstillede dyr følger samme veterinære regler som for øvrige dyr på skuet.

KANINER
32.

Udstillingsberettigede er medlemmer af Danmarks Kaninavlerforening, som er retmæssige ejere af de udstillede dyr. Gælder dog ikke modeldyr, jfr. pkt. 3.
Bedømmelsen foregår i øvrigt efter reglerne i Nordisk Kaninstandard - 6. udgave.
Der anvendes en 100 point skala, således at
* 090 - 100 point = 1. klasse
* 080 - 089 point = 2. klasse
* 070 - 079 point = 3. klasse.
Voksne dyr, der opnår 92 point og derover, registreres og optages i Dansk Kaninavlerforenings Stambog efter gældende regler.
Der kan udstilles og bedømmes i følgende klasser, der er udspecificeret i kataloget.
L. Alternativ 2. Eksteriørbedømmelse, ungdyr og voksne dyr - 100 point skala
Dyrene skal ved bedømmelsen være mindst 4 måneder gamle.
D. Ydelsesbedømmelse - Hunner m/unger - 100 point skala
Hunner kan udstilles med unger, som er mellem 6 og 8 uger gamle og bedømmes efter
kuldets størrelse, vægt, ensartethed og kondition og pleje.
M. Ungdyrsgruppe - 100 point skala
Ungdyrene skal være mindst 8 uger og max. 14 uger gamle. De udstilles i grupper af 3-5
stk., skal være fra samme kuld og skal kunne gå i samme bur. Hver gruppe får kun 1
katalog nummer. Se endvidere gældende beskrivelse i Nordisk Kaninstandard - 6. udgave.
1.0 betyder, at dyret er en han.
0.1 betyder, at dyret er en hun.
Derudover er det muligt at udstille Stampe kaniner.

Tilmelding

Ved tilmelding oplyses i første omgang kun race. Dette skal gøres senest den 23. maj. Og
denne tilmelding er bindende.
Allersenest d. 17. juni skal der så oplyses klasse og antal.
Tilmelding skal ske Online på følgende link:
http://tilmelding.kaniner.dk/Landsskuet2016/
Eller ved kontakt til
Anton Dam Nielsen
Klosterhedevang 2
7600 Struer
tlf. 2623 5036
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Stadepenge for racekaniner: kr. 55,00 kr. incl. registreringsgebyr til DK. Og for Stampekaniner 35,00 kr.

Tilmeldingsgebyr

Betaling af stadepenge og registreringsgebyr sker ved afleveringen af kaniner på skuet.

Anmeldelsesliste/ejererklæring

Udsendes til udstillerne umiddelbart efter modtagelsen af tilmeldingerne, og skal medbringes i underskrevet stand. Denne skal også bruges ved kontrol hos dyrlægen ved
indsyning onsdag.
Vogtertegn udleveres af Kaninudstillingsudvalget til udstillerne ved dyrenes ankomst.
Vogtertegnet gælder som adgangstegn under hele skuet.

FJERKRÆ
33.

Udstillingsberettigede er medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, der
er bosiddende i Jylland, og som er retmæssige ejere af de udstillede dyr.
Dyrene bedømmes som volieresamlinger på kritikkort som normalt ved DF udstillinger
med et slutpointtal max 24 point.
Højest kåret samling tildeles Jyllandspræmie – øvrige samlinger bedømt 24 – 23 point
tildeles ærespræmie.
Dyrene bedømmes af dommere, der er medlemmer af DOMMERRINGEN.
Bedømmelse af dyrene foregår efter regler i Skandinavisk Fjerkræ-Standard, 2004.

Tilmelding

Tilmelding sker på tilmeldingsblanketter udleveret fra Danmarks Fjerkræavlerforenings
kontor, Nørreportcentret, Postbox 1327, 7500 Holstebro, hvortil tilmeldingen også skal
sendes.
Tilmelding senest onsdag den 24. maj 2017!

Tilmeldingsgebyr

Stadepenge kr. 80,00 pr. volieresamling. Betaling af stadepenge sker sammen med
tilmeldingen.
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Tilmeldingsgebyr
34.
Entre

Voksne
Børn 7-14 år
Børn under 7 år har gratis adgang
Voksne partoutkort
Børn partoutkort

88,00 kr.
48,00 kr.
176,00 kr.
96,00 kr.

Kvæg

Malkekvæg
Kalve (Derby, Fremtid, Vejen Frem)
Kalv (som møder op)
Kalv (som ikke møder op)
Kvie
Ko

395,00 kr.

Kødkvæg (tyre, kvier og køer i bås)
Kødkvæg (ko med kalv)

395,00 kr.
630,00 kr.

Væddere, får og geder:

Får/ged/lam/kid pr. stk.
Lamme-/kidskuet – gruppe på 3 dyr i alt
Fremtidens får/ged pr. stk.
- indbetaling til en 3 årig pulje, pr. stk. (opkræves på skuet)

Heste

1. og 2. hest pr. stk.
3. og følgende pr. stk.

440,00 kr.
300,00 kr.
395,00 kr.
395,00 kr.

220,00 kr.
270,00 kr.
220,00 kr.
100,00 kr.
565,00 kr.
265,00 kr.

Modeldyr

Almindeligt tilmeldingsgebyr.

Priser på campingplads, parkeringskort m.m.:
Telt-/campingplads (inkl. 1 personbil)
Personbil
Trailer
Lastbil
Katalog
Ekspeditionsgebyr

725,00 kr.
80,00 kr.
120,00 kr.
144,00 kr.
35,00 kr.
40,00 kr.

Alle priser tillægges moms!!

35.

Ved framelding sker der ingen tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr.
Såfremt dyrene bliver forhindret i at møde på skuet, bedes det af hensyn til indkvartering
i staldene omgående meddelt Landsskuets sekretariat.
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