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 5. - 7. juli 2018. Med mere end 2.600 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
De, der har bestilt campingplads, vil få særskilt info pr. mail.

Informationer til udstillere
Hjemmesiden opdateres løbende med information fra skuet og de enkelte
dyrekategorier/racer. Her er mulighed for at se program, kataloger og specielle
raceinformationer. Bemærk – vi sender ikke flere informationer ud med post inden
Landsskuet.

Udlevering af armbånd m.m.
Art
Armbånd +
Parkering trailer/lastbil
Kataloger
Billetter Landsskuefest
Trensemærker - heste
Tavler/hatte/labels Kødkvæg

Udleveringssted
Søndag, mandag, tirsdag ved camping-indkørsel port 14.
Onsdag ved indsyningsstederne.
Sekretariatet – fra onsdag
Køb af billetter i ”Banken – Hal Q” torsdag kl. 10.00–12.00.
Billetter købt via hjemmesiden kan afhentes i ”Banken – Hal Q”
fra fredag kl. 10.00.
Sættes ved boksskiltene
Sekretariatet - fra mandag kl. 10

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 3. juli på
tlf. 97212300.

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.
OBS! Tirsdag er Vardevej lukket fra Herning af.

Indsyning af dyr
Dato
Tirsdag – kl. 12.00 – 20.00
Onsdag – kl. 13.00 – 21.00
Onsdag – kl. 13.00 – 21.00

Dyr
Kvæg
Kvæg, får og geder
Heste

Torsdag – kl. 07.00 – 08.00

Alle dyr

Sted
Port 20
Port 20
Bag Materialegården –
følg skiltningen
Port 20

Foder
Der forefindes ØKO-fuldfoder og non-GM fuldfoder. Foderplaner er vedhæftet.
Non-GM foder leveres torsdag – lørdag kl. 05.45 og 16.30.

Kvalitetsmælk
Se vedhæftet brev.

Oprydning
Se vedhæftet brev.

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.

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 tirsdag kl. 8.00.

Vigtige tlf. numre på skuet
Materialegården
Sekretariatet
Dyrlægen
Brand & Redning

23
97
92
99

20
21
72
20

44
23
98
40

32
00
55
15

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

Landsskuet

