MALKEKVÆG - 2020
Derbykalve/Fremtidskalve/Vejen frem
Selv om Landsskuet er aflyst i 2020, vil der for malkekvægsracerne stadig være
mulighed for at tilmelde kalve/kvier til 1. årgang af konkurrencerne Derbykalve,
Fremtidskalve og Vejen Frem.
Disse dyr har herefter mulighed for at blive tilmeldt 2. årgang af konkurrencerne i 2021.
Overordnet gælder i år samme regler for tilmelding, som hvis skuet havde været
afholdt – se nedenstående.

Raceforeninger / aktivitetsudvalg har udarbejdet specielle regler.
FREMTIDSKALVE (Jersey)
Kalve:

Født mellem 20. maj 2019 og 20. maj 2020

VEJEN FREM (RDM)
Årgang 1:

Født 15.04.2019 – 14.04.2020

DERBY (Holstein + Rød Holstein)
Årgang 2020:

Født fra 1. april 2019 til 31. marts 2020

Konkurrencerne 2021
JERSEY
Fremtidskonkurrencen afvikles i to separate bedømmelser.
- Fremtidskonkurrence for 1. kalvs køer (årgang 2019)
- Fremtidskonkurrence for 2. kalvs og ældre køer (årgang 2018 og evt. tidligt
kælvende køer fra årgang 2019)
Præmiesummen vil blive opgjort som vanligt i forhold til årgang, hvori kalvene blev
tilmeldt.

RDM
Det er endnu ikke besluttet, hvordan RDM vil afvikle Vejen Frem konkurrencen i 2021.

HOLSTEIN
Derbykonkurrencen afvikles i to separate bedømmelser.
- Den ordinære Derbykonkurrence for 2021
- Derbykonkurrence for 2. kalvs køer (den, der skulle være afholdt i 2020).
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Afstamning
Rødbrogede udspaltninger kan ikke tilmeldes inden for Holstein på enkeltdyrsniveau. De
tilmeldte dyr inden for Rød Holstein skal bære racens farvetegning, som er rød/hvid. Ved
tilmelding SKAL dyrets farvekode være registreret korrekt som ”Rødbroget” i DMS. Hvis
ikke farvekoden er korrekt, bliver dyret registreret som Holstein.
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, vil dyret
blive AFVIST!

PRISER
Kalve (Derby, Fremtid, Vejen Frem) – møder ikke op
Ekspeditionsgebyr
Gebyr – giro indbetaling

Excl. moms

Inkl. moms

300,00 kr.
40,00 kr.
120,00 kr.

375,00 kr.
50,00 kr.
150,00 kr.

Ved framelding sker der ingen tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr.
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