Info til Jersey-udstillere på

2018
Kære Jerseyudstiller på Landsskuet 2018.
Her er lidt praktiske informationer om, hvad der kommer til at ske i forbindelse med Landsskuet i år.

Stalde og bedømmelsesplads
Igen i år opstaldes Jerseydyrene i Stald 1-2, som ligger parallelt med Hal Q. Al bedømmelse af malkekvæg vil foregå i
Hal Q. Jersey bedømmes i Ring 1 længst nede i hallen som sidste år, og vores egen stand vil være i Stald 1.

Opstaldning
Vi har lavet halmmåtter til alle Jerseykøer. For at der kan være pænt i staldene, er det vigtigt, at man følger de
anvisninger, der bliver givet på Udstillermødet onsdag aften.
Dyrene vil stå besætningsvis.

Jerseystanden
Jersey artikler kan ikke købes på Jersey standen i år. I stedet kan de købes på VikShop standen, som er på hjørnet af
Hal Q overfor RDM stalden.

Tavler
Tavler hentes på Jerseystanden i stalden. Der udleveres kun tavler på fremmødte dyr.

Beklædning - præsentation
Ved bedømmelse og præsentation af dyrene henstilles til samme beklædning: hvide bukser, hvid skjorte og
Jerseyslips. Jerseyslips kan købes på VikShop standen.
NB! Bukser kan lejes i Hal Q og vil efterfølgende blive trukket over insemineringsregningen. Åbningstider: onsdag 1719, torsdag 7.30-10, fredag 7.30-10 og 15-17 og lørdag 10-14.

Vaskeplads
Vaskepladsen er også i år udenfor Hal Q over for Stald 1.

Fitterplads
Der bliver 2 fælles fitterpladser for Jersey i stalden. Der henstilles til, at man benytter sig af disse fitterpladser fremfor at
stå imellem egne dyr, medmindre man har bestilt egen fitterplads. På de fælles fitterpladser forventes det, at man
rydder op efter sig, så der er pænt og ryddeligt til næste dyr.

Bedømmelse
Plan for bedømmelse vil være opsat i staldene onsdag aften.
Giv venligst tilbagemelding på hvilke dyr, der ikke kommer på skuet til Pernille på phj@vikingdanmark.dk eller 2033
9773 senest onsdag 4. juli kl. 9.00.
Unge køer bedømmes først.
Ærespræmiekonkurrence og Championat forestås af enedommer Jan Hinrichsen. Mønstringskonkurrencen forestås af
Peter Weinkouff. Fremtids-konkurrencerne forestås af Peter Larson, som også bedømmer Kvierne.
Besætningskonkurrencen forestås af to dommere: Jan Hinrichsen og Peter Larson.

Championat
Jersey og RDM deles om Ring 1 og 2 ved afvikling af Championater torsdag. Der vil skiftes imellem racerne med
afvikling af hver aldersgruppe. På denne måde vil der være aktivitet i ringen hele tiden.

Udstillermøde - onsdag aften
Som øvrige år afholder vi Udstillermøde onsdag aften kl. 20.30 i Hal Q. På dette møde vil der bl.a. blive orienteret om
Jerseyskuets forløb, forskellige arrangementer, håndtering af mælk og meget mere. Både børn og voksne er velkomne
(og der vil være en lille ”dyrskuepose” til børnene).

Burgere - torsdag frokost
Vi har også i år mulighed for at bestille burgere til frokosten torsdag. Bestilling sker onsdag aften på Udstillermødet pris kr. 40,-/burger. Burgerne kan afhentes i Jersey standen fra kl. 12.00.

Publikumskonkurrence - torsdag eftermiddag
Også publikum får lov til at være med… Dommeren bestemmer naturligvis vores Champion, men gætter du på samme
ko, som dommeren vælger, er du med i lodtrækningen om 2 flasker vin.

Fyraftensøl - torsdag eftermiddag
Når bedømmelsen er overstået torsdag eftermiddag, er Dansk Jersey traditionen tro vært ved en ”fyraftens-forfriskning”
i Jersey standen.

Mønstringskonkurrence - torsdag eftermiddag
Der afholdes Jersey Mønstringskonkurrence for miniputter til og med 12 år i Hal Q torsdag kl. 14.45-15.45, lige efter
Championatet. Konkurrencen deles i 2 grupper (op til 9 år og 10-12 år). HUSK tilmelding senest torsdag kl. 12.00 på
opslag i stalden. Konkurrencen forestås af dommer Peter Weinkouff.

Morgenkaffe - fredag
Der er fælles morgenkaffe i Hal Q fredag morgen kl. 08.00. Vi prøver i år uden tilmelding.

Fremtidskalve og –kvier - fredag
I år er der lavet om i aldersinddeling under Fremtidskalvene, så vi sikrer, at alle har mulighed for at tilmelde. Kalvene
skal derfor være født mellem 1. juni 2017 og 20. maj 2018.
Kvier skal være født før 1. juni 2017 og ikke have kælvet. Alle udstillede kvier bliver bedømt samlet fredag kl. 9.
Bedømmelsen bliver en ren eksteriørbedømmelse uden vægt på klargøring og mønstring. Fremtidskalve bedømmes
lige bagefter, fredag kl. 9.30-10.30.
Alle som deltager i Fremtidskalve konkurrencen vil få udleveret en Jersey t-shirt.

Besætningsgrupper til Masterbreeder
Der henstilles til at besætningsgrupper venter med at trække ud af ringen, indtil Masterbreeder er afgjort, så vi kan få
en stille og rolig afslutning på bedømmelserne.

DM i mønstring
Se opslag i stalden og HUSK tilmelding!

Dyrskuefest - fredag aften
Vanen tro er der rift om billetterne, så vi skal igen være hurtige for at få de gode pladser. Tilmelding er direkte til Pernille
hurtigst muligt på tlf.: 2033 9773, så vi allerede nu kan reservere billetterne. Der bliver også mulighed for at tilmelde sig
onsdag aften.

Miss Teen & Miss Danmark - lørdag
I år bedømmes det bedste ikke kælvende dyr for hver malkerace i Miss Teen konkurrencen. Dvs. at vores dommere i
kvie- og fremtidskalvekonkurrencerne bliver enige om, hvem de sender videre til Miss Teen for at repræsentere Jersey.
I Miss Danmark konkurrencen deltager Champion koen. Dommere er hoveddommeren for hver race, dog
repræsenterer Peter Larson Jersey i år.

Samling ved ærespræmier - lørdag eftermiddag
Alle Jerseyudstillere inviteres i Jerseystanden lørdag kl. 13.45 efter ærespræmieoverrækkelsen i Store Ring. Vi sørger
for at hente alle ærespræmier og stiller dem op i Jerseystanden. Her kan du komme og se alle præmier tildelt
Jerseyudstillere, få en øl eller vand og en hyggelig snak med andre udstillere, inden vi alle begiver os hjem.

Foto
Alle modeldyr og den bedste besætningsgruppe hos Jersey vil blive fotograferet. Private billeder kan bestilles til en pris
a kr. 1.250. Ansvarlig for koordinering af fotografering er Mette Bech tlf. 4034 2252. Der fotograferes torsdag, fredag og
lørdag af Christiane Massfeller.

Veterinære forhold
Landsskuet sikrer, at der ikke kommer dyr på skuet, der kan være en sundhedsrisiko for øvrige udstillere. Det gøres
bl.a. ved at tjekke for anmeldepligtige sygdomme.

Giv de besøgende et godt indtryk - hold orden
Både for vores gæster i staldene, for vores egen skyld og for ham, som aftager møget, er det vigtigt, at affald ender i
affaldskurvene for enden af gangene og ikke i møget. Hjælp hinanden!
Vi henviser til information vedr. Landsskuet på hjemmesiden: www.landsskuet.dk.

Vi ses på Landskuet!

