Vigtig at du
tager dig tid
til at læse
dette

Informationsbrev
Velkommen til Landsskuet 2022

Endelige kan vi mødes igen efter 3 års længsel.
Vi ser frem til mange gode dage i selskab med andre Holstein folk

Stortoft Stormatic Maja
Valgt i 2020 som bedste Holstein ko gennem
tiderne (2010-19) af Dansk Holstein’s medlemmer

Kappel Lugano 3134
Valgt i 2021 som bedste DRH Holstein ko
gennem tiderne (2010-2019) af DRH

Afbud
Dyr, der ikke møder på Landsskuet, meddeles til Mette Bech – mobil tlf. 4034 2252 fra onsdag 29. juni 2022 kl. 13.30. Indtil dette tidspunkt, meddeles afbud til Landsskuets kontor tlf.
8728 20220 Jo hurtigere vi har afbud – jo hurtigere kan vi lave en optimal plads i staldene
og ikke mindst holdinddeling onsdag aften.
Opstaldning
Dyrene opstilles som udgangspunkt racevis, avlsforeningsvis og besætningsvis. Udstillere
med flere racer (DH og DRH) kan opstaldes samlet disse når, de udstilles i samme navn,
Udstillerne hænger selv tavler op i staldene – tavlerne vil være til rådighed fra onsdag eftermiddag. Staldindretning vil være at finde på dørene. Generelt 1 plads pr. ko, men vi prøver at finde lidt mere plads til de ældste køer der typisk fylder mere. De mindste kalve i Derbykonkurrencen er/kan opstaldes i mindre bokse i rækkerne. Udstillere henter selv og samle
bokse til småkvier. Yderligere spørgsmål - kontakt da snarest og senest mandag 27. juni
kl. 10.00 Mette Bech 8740 5283 (mobil 4034 2252), da hun laver staldindretning.
Orden i staldene samt forbrug af strøm
Alle udstillere er ansvarlige for at der er pænt og rent i staldene under hele udstillingen –
Den lokale avlsforeningsformand eller dennes substitut har ansvaret for dette. Der bruges til
tider meget strøm, så systemet kan godt blive belastet, så vi har alle en opgave at tænke os
om og kun bruge strøm når det er nødvendigt. Tjek dit udstyr om det er i orden.
Madrasser til dyrene
Der er tradition for madrasser til køerne. Avlsforeningen Dansk Holstein sponserer ½ pose
spåner pr ko. Udstillere, der laver madrasser bedes være opmærksom på dette og brug
kun det du er tildelt.
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Oprydning efter skuet
Staldene skal være ryddet når I forlader skuet lørdag eftermiddag – bokse til kalve skal være fjernet – uåbnet savsmuld samlet et sted – fodergang ryddet osv.
Landsskuet forventer, at staldene efterlades som det ses på ovenstående billeder.
•
•
•
•
•

Krybben/fodertrugene tømmes for foder.
Møget skubbes væk fra forværket, så det er nemt at skubbe ud.
Affald samles i affaldscontainerne.
Kalveboksene og krybbene samles udenfor stalden.
Evt. lånte ting leveres tilbage.

Bliver der ikke ryddet ordentlig op, så sendes der en ekstra regning til den pågældende race for den tid Landsskuets personale bruger. Regningen sendes videre til den lokale avlsforening. Vi håber alle vil løfte i flok så dette ikke bliver nødvendigt.
Malkning
Der er behov for gode procedurer omkring malkning og aflevering af mælk. VIGTIGT er, at
mælk fra behandlede køer leveres i de rette mælketanke. Tabt mælkeindtægt repræsenterer en værdi af 175 kr. pr ko i Landsskuets regnskab. Landsskuet forbeholder sig retten til at
sende regning til alle malkekvægsudstillere såfremt noget mælk må kasseres under skuet
Dyr der er behandlet med penicillin hjemmefra skal være markeret med tape på hale
(som minimum når de er opstaldet). Så er vi med til at sikre, at risikoen for sammenblanding mindskes.
Fra Landsskuet henstilles til at medbringe egen spandmaskine til malkning.
Møde onsdag 29. juni 2022 kl. 20.00 i Holstein Loungen – møde for alle udstillere
Alle udstillere skal sende en repræsentant til dette onsdag aften, hvor vi vil give information
om udstillingen osv. Gårdskilte til de enkelte udstillere udleveres på mødet.
Dommere og bedømmelse
Dommere for Dansk Holstein er køer: Cord Horman, Tyskland og Bert Groen. Kvier: Cord
Horman og Mogens Madsen. Rød Holstein bedømmes af Jørgen Knudsen.
Mødetid udenfor Hal Q 10 minutter før planlagt bedømmelse.
Påklædning
Alle trækkere SKAL respektere at vi ved al bedømmelse og præsentation er ens påklædt.
“Uniformen” er for Dansk Holstein udstillere hvide bukser, hvid skjorte og blåt/sort Holsteinslips. DRH-udstillere hvide bukser, rød skjorte og hvidt slips. Ved bedømmelse af besætSide 2 af 6

ningsgrupper, må trækkere iføres ensartet T-shirt / skjorte for gruppen med gårdnavn el.
lign.
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Alle kender til problemet med at papirhatten med katalog nummeret går i stykker
, falder af eller andet, så vi har besluttet at indføre brug af brystmærke. Du kan låne
den samme sted som du henter dine bukser (se længere nede), eller du kan
bestemme dig for at købe dem så du har dine egne. Pris er 150 kr/stk. excl. moms.

Tøj kan købes ved Rent Jydsk ApS, tlf. 9710 2766. Der kan ikke købes ”udstillertøj” på
Landsskuet. Se tøjudvalg på vor hjemmeside www.danskholstein.dk, under fanen ”Shoppen”. Bemærk røde skjorter SKAL forudbestilles.
Desuden vil der være mulighed for at låne hvide bukser ved henvendelse i tøjudlånsstanden i Hal Q. Alle, der låner bukser, hæfter for disse, indtil bukserne er afleveret og slettet på
listen over udleverede bukser. Ikke returnerede bukser fakturer vi besætningsejer.
Tøjudlån vil i år være åben i perioderne
Onsdag fra kl. 18.00 – 20.00
Torsdag fra kl. 7.30 – 10.00
Fredag fra kl. 7.30 – 10.00 og 15.00-17.00
Lørdag fra kl. 10.00 – 14.00

Bedømmelses- og aktivitetsplan for Holstein og DRH.
Den endelige udstillingsplan opsættes i løbet af onsdag aften.
Udover de traditionelle bedømmelsesrosetter med point-tildeling er der ekstra rosetter til de
3 første placeringer – desuden tildeles en sløjfe til bedste malkeorganer i hvert enkelt hold.
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Ærespræmiekonkurrence og udpegning af modeldyr.
Der afholdes ærespræmiekonkurrence efter endt bedømmelse af de forskellige grupper ved
Holstein. Efterfølgende sorteres ned til 3 køer som skal møde frem om eftermiddagen til udpegning af bedste dyr indenfor gruppen. Øvrige ærespræmiekonkurrencer for enkeltdyr
(køer) afholdes om eftermiddagen.

Dyrlæge & Ko er sponsor – Kr. 5000,- til Miss Holstein
I lighed med tidligere år får vinder kr. 5000,- sponseret af Dyrlæger & Ko.

Bedste malkeorganer ved Holstein – BOVI-Denmark er sponsor
For at kunne deltage i konkurrencen om skuets bedste yver kræves min. at koen har
kælvet to gange. Det betyder at for 2. kalvs køer og opefter udpeges i hvert hold bedste
yver. Pengepræmien er fra Bovi-Denmark på kr. 1500. Bedste malkeorganer udpeges før
konkurrence om vinderkøerne torsdag eftermiddag. Rød Holstein har ligeledes en konkurrence for bedste malkeorganer. Vinder får Engholm-vandrepokalen og gave.
NTM-konkurrence for DH
Deltagerne i konkurrencen findes blandt de køer med det højeste højst NTM i 1. lakt, 2. lakt.
og 3. lakt. Fem køer fra hvert hold deltager. Du får besked torsdag efter endt bedømmelse
om du skal deltage. Som noget nyt tildeles der også point for koens faktiske NTM, så
den endelige placering er en kombination af placering og antal point for NTM.

Dansk Holstein Guldkoen – Dalum Landbrugsskole sponserer
Konkurrencen retter sig mod de 10 køer, der har de bedste resultater for frugtbarhed, sundhed, ydelse og NTM-indeks efter minimum 3 kælvninger og 3 afsluttede laktationer. Puljen af tilmeldte Dansk Holstein-køer til Landsskuet bliver inden Landsskuet undersøgt for
celletal og antal insemineringer for egen drægtighed (ET-insemineringer undtaget), og derudover gives tillægspoints for levendefødte kalve ved egne kælvninger. Ud fra disse resultater meddeles – uden skelen til dyrskueplaceringer – fredag eftermiddag, hvilke 10 køer, der
deltager i konkurrencen lørdag, og her hentes de sidste points til titlen GULDKOEN. Det er
vigtigt at bemærke sig, at mere end halvdelen af de opnåelige points kommer fra egenskaber "under skindet".
Derby-konkurrencen – ekstraordinært bedømmes de i år om fredagen!
Deltagere er kalve/kvier i alderen 3-15 måneder tilmeldt Landsskuet og kan udstilles som
kvier. Derby-konkurrencen for køerne afholdes ekstra ordinært i år om fredagen. Derbykøerne skal være tilmeldt til Landsskuets normale bedømmelse.
Kvier/Derbykalve
Antallet af fremmødte kvier afgør det samlede antal ærespræmier. For hver 10 flere fremmødte kvier plus en ærespræmie mere.
Besætningskonkurrence for kvier både Holstein og Rød Holstein
Fredag morgen indledes med besætningskonkurrence for kvier. Der kan laves et mix mellem de 2 Holstein farver. Tre kvier pr. besætning. Min 3. grupper skal stille op på selve dagen for at gennemføre konkurrencen. Der tildeles kun en ærespræmie hvis der deltager 4
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grupper eller mere. Tilmelding senest torsdag kl. 12 på Holstein-kontoret i Hal Q.
Rød Holstein - 2 modeldyr
Rød Holstein udpeger 2 modeldyr: en yngre og en ældre. I lighed med tidligere år udpeges
der en Champion DRH-ko.

Miss Teenager og Miss Danmark – flotte pengepræmier
I år deltager igen bedste kvie og bedste ko fra alle 4 malkeracer. DLG er sponsor til både
Miss Danmark og Miss Teenager
Holstein-Loungen i stald 7
Avlsforeningen har i lighed med tidligere år etableret et lounge-område i Stald 7. Her afholder vi diverse fælles arrangementer. Se diverse opslag i staldene for hvornår det løber af
stablen. Alle er velkommen til at bruge faciliteterne.
Besætningsgrupper
Alle udstillere med min. 3 køer udstillet kan møde til konkurrencen mellem besætningsgrupper. Besætningskonkurrencen foregår således, at alle besætningsgrupper præsenteres
rundt i Hal Q. Efter to runder udgår grupperne fra den dårligste ende, og de sidste 6 er i finale med oprangering. For DRH er der oprangering af fremmødte besætningsgrupper. Det
kræves en trækker pr. ko i besætningsgruppen.
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Bemærk besætningskonkurrence for DRH er torsdag formiddag inden bedømmelse af enkeltdyr ved DRH indledes

Reglerne for sammensætning af en besætningsgruppe, køer er følgende:
• Fra tilmeldingstidspunktet skal køerne være opstaldet i samme CHR.NR
• Alle køer skal tilmeldes i samme navn.
For kvier ved Holstein og Rød Holstein der indgår i besætningsgruppe, gælder følgende:
• Fra tilmeldingstidspunktet skal kvierne være opstaldet i samme CHR.NR
• Kvierne som kan indgå i gruppen, må gerne være tilmeldt i børns eller andre ejerskabsnavne.
Fotografering
Der vil være fotograf på Landsskuet torsdag, fredag og eventuelt lørdag. Alle ærespræmiedyr hos Dansk Holstein og DRH vil blive fotograferet. Udover ærespræmiekøer kan billeder
bestilles privat til en pris á 1.900 kr. pr ko (Avlsforeningens pris er kr. 2500,-). Vi opfordrer
til, at du henvender dig til Mette Bech, - 4034 2252, hvis du gerne vil have fotograferet dine
dyr. Mette Bech er ansvarlig for koordinering af fotografering.

Mønstringskonkurrencer for alle
Mønstringskonkurrence for Grand Old Champion
Mønstringskonkurrencen for seniorer 30+ arrangeres af racerne i fællesskab.
Mønstringskonkurrence for ungdommen, Åbent-DM - Ungdomsafdelingerne er ansvarlige for afviklingen af mønstringskonkurrencen for de unge deltagere. Konkurrencen er åben
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for deltagere fra andre lande – Der er præmier til de to bedste i hver aldersgruppe. Bemærk
der kan kun mønstres med kvier. De bedste får mulighed for at deltage ved Battice i Belgien
d. 30. august til 2. september.
Tilmelding til konkurrencen afleveres i Hal Q-kaffebaren. Tidsfrist: Se skilt i Hal Q-kaffebaren, hvor du kan skrive dig på tilmeldingslister. Spørgsmål rettes til Dansk Holstein.
Spørgsmål, tvivl m.v.
Er der spørgsmål i forbindelse med programmet eller andre ting, er I altid velkomne til at
kontakte medarbejderne i Dansk Holstein-sektionen. Vi træffes alle på Landsskuepladsen
fra onsdag middag.
Ris og ros
Finder du forhold efter afviklingen af Landsskuet, som du mener, kan gøres anderledes og
bedres, hører vi gerne fra dig. Det er vigtigt, at alle er med til at udvikle et godt Landsskue til
gavn for udstillere og gæster. Kontakt os gerne på omstående mailadresse.

Mobil: Torben 2945 0487 / Mette 4034 2252
E-mail: info@danskholstein.dk
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