Info til Jersey-udstillere på

2022
Kære Jerseyudstiller på Landsskuet 2022.
Her er lidt praktiske informationer om, hvad der kommer til at ske i forbindelse med Landsskuet i år.

Stalde og bedømmelsesplads
Jerseydyrene opstaldes 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, 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. Tavler hentes på
Jerseystanden. Vaskepladsen er også i år udenfor Hal Q over for Stald 1. Der bliver 2 fælles fitterpladser for Jersey i
stalden.

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.

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 3. juli kl. 9.00. Unge køer bedømmes først.

Udstillermøde - onsdag aften
Udstillermøde onsdag aften kl. 20.30 foran stald 1. 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).

Sandwich - torsdag frokost
Der er mulighed for at bestille sandwich til 40kr/stk til frokosten torsdag. Bestilling sker onsdag aften på Udstillermødet
hos Pernille (20339773). Sandwicherne kan afhentes i Jersey standen fra kl. 12.00.

Torsdag – Tapasbord efter endt bedømmelse
Når bedømmelsen er overstået torsdag eftermiddag, er Dansk Jersey vært ved en ”fyraftens-forfriskning” i Jersey
standen.

Mønstringskonkurrence - torsdag morgen
Der afholdes Jersey Mønstringskonkurrence for miniputter til og med 12 år i Hal Q torsdag kl. 9.00-10.00, lige før
ordinær bedømmelse. Konkurrencen deles i 2 grupper (op til 9 år og 10-12 år).

Morgenkaffe - fredag
Der er fælles morgenkaffe i Hal Q fredag morgen kl. 08.00. Der er ingen tilmelding.

Dyrskuefest - fredag aften
Dyrskuebilletter bestilles over hjemmesiden https://landsskuet.mitdyrskue.dk/min-konto/?/shop/. Find billetter under
”diverse” og noter ved bestilling af du ønsker at sidde med Dansk Jersey.

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.

Tak for i år - lørdag eftermiddag
Der serveres øl og sodavand til hyggelig afslutning efter uddeling af ærespræmier i store ring.
Vi henviser til information vedr. Landsskuet på hjemmesiden: www.landsskuet.dk.

Vi ses på Landskuet!

