Sådan forbereder du din hest/pony til Landsskuet!
Landsskuet er andet end en hesteudstilling og kan ikke sammenlignes med at udstille til en kåring, et
plagskue eller lignende. Det er en oplevelse for livet for både dyr og mennesker og for at sikre at denne
oplevelse bliver positiv gives i det følgende nogle gode råd til forberedelse inden skuet og en
introduktion til hvad der skal ske på skuet.

Opstaldning
På Landsskuet vil din hest/pony blive opstaldet i spiltov eller boks. Du kan ikke bestille boks, idet
boksene først og fremmest tildeles hopper med føl og hingste.
Det er derfor meget vigtigt, at din hest/pony kan stå bundet. Hingste skal som udgangspunkt stå bundet
i boksene jf. ”Værd at Vide”. En særlig udfordring kan opstå, når en hingst møder andre hingste. Det
forventes derfor, at hingste fremføres af erfarne og opmærksomme trækkere og at der holdes afstand
mellem hingstene.

Foder
Der er udlevering af foder fra Dangro Nordic på det grønne areal ml. stald 40 og 44 på flg. tidspunkter:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

kl. 15.00 – 17.00
kl. 09.00 – 11.00
kl. 12.00 – 14.00
kl. 10.00 – 12.00

Fremvisning
Alle udstillede heste/ponyer skal være pålagt trense ved alle bedømmelser og fremvisninger. Dette er
et krav af sikkerhedsmæssige hensyn. Der har været eksempler på at trenser er gået i stykker under
fremvisningen, så vi anbefaler at du prøver trensen hjemmefra og tjekker alle syninger samt at en
ekstra trense med-bringes. Er din hest/pony tilbøjelig til at rejse sig/stejle anbefales et ekstra langt
træktov, så du ikke er nødt til at slippe den, hvis den gør det. HUSK, at der sker mange ting omkring
hesten som den ikke er vant til, så hesten/ponyen reagerer måske anderledes end den
plejer. Til hingste anbefales altid ekstra langt træktov.
På Landsskuet vil din hest/pony møde mange ting, den aldrig har set før, fra andre
dyrearter, til flag, mange mennesker, barnevogne og store maskiner. Sørg for at din
hest/pony har oplevet så meget som muligt hjemmefra, så den ikke går i panik over at
møde alt det nye. Træk ture med din hest/pony forbi ”farlige” steder, såsom hvor der er
trafik, kreaturer, flag osv. Lad den i det hele taget opleve så meget som mulig
hjemmefra, så den (og du) er godt forberedt på al postyret på Landsskuepladsen.

Bedømmelsen
På Landsskuet bedømmes alle heste/ponyer racevis om torsdagen. Den første fremvisning finder sted
om formiddagen, hvor alle dyrene mønstres på trekantbane i skridt og trav. Der sættes planer op i
staldene, så du kan se hvornår dit hold skal ud. For hver race er der desuden en racerepræsentant,
som vil være behjælpelig med at alle kommer ud til tiden. Om eftermiddagen er der oprangering af de
enkelte hold, hvorefter rosetter uddeles.

Præsentationer
Publikum ser bedst hestene/ponyerne uden for stalden, så din hest/pony skal vises frem hver dag den
er på Landsskuet. Sørg derfor for at der hver dag er en kyndig trækker til hesten/ponyen. Sørg også for
at være klar i god tid, så der ikke opstår stressede situationer med risiko for, at nogen kommer til
skade.

Heste til salg
Et dyrskue er et udstillingsvindue, men kun for de dyr, der er udstillet. Det er derfor kun tilladt på
boksen at reklamere for salg af udstillede dyr med ”Til salg” skilte, der kan fås ved henvendelse i
Landsskuets Sekretariat.

