KIMBRERSKUET 2019
PROGRAM
FREDAG DEN 4. OKTOBER
09.30
Skuet åbner
09.30
Bedømmelse af kaniner, fjerkræ og duer
09.30 – 15.30 Bedømmelse af får og geder afsluttende med ærespræmiekonkurrence og hædring af ”Skuets bedste får/vædder”
09.30 – 12.15 Bedømmelse af Charolais
09.30 – 12.15 Enkeltdyrsbedømmelse af malkekvæg
12.15
Dyrskuetaler v. borgmester for Vesthimmerlands Kommune – Per Bach Laursen og formand for Agri Nord – Carl
Christian Pedersen
12.15 – 12.30 Malkekvægs-konkurrencen ”Kimbrerkoen” afvikles

Hal II
Lille ring
Store ring
Store ring
Store ring

Store ring

12.30 – 13.00 Ærespræmiekonkurrence og udpegning af modeldyr for Store ring
malkekvæg – herunder hædring af ”Miss Himmerland”
13.15 – 14.00 Bedømmelse af malkekvæg – besætningsgrupper
Store ring
14.00 – 15.00 Ærespræmiekonkurrence for Charolais og udpegning af Store ring
modeldyr
15.00 – 15.30
16.00
15.30 – 18.30
18.30 – 20.00

22.00

Mønstringskonkurrence for malkekvæg
Store ring
Malkekvæget må forlade skuet
Hal II klargøres til ”Høstfest”
Der serveres mad på indgangsbilletten fra kl. 18.30 –
Hal II
20.00. Aftenprogrammet begynder kl. 18.30.
Kl. 18.30 – Velkomsttale
Kl. 18.40 – Fællessang
Kl. 19.15 – Kåring af Kimbrerskuets bedste småkagebager
blandt børn
Kl. 19.40 – Morten Nielsen fra ”Landmand søger kærlighed” holder et indlæg
Skuet lukker

LØRDAG DEN 5. OKTOBER
09.00
Skuet åbner
09.00 – 11.15 Bedømmelse af heste, herunder også 4H-heste med tildeling af rosetter
09.00 – 11.15 Bedømmelse af kødkvæg med afsluttende ærespræmietildeling
10.00 – 10.30 Kaninhop
10.30 – 11.00 Klipning af får - fåreklipper fortæller om klippeteknikker
m.m
11.15 – 11.45 Mønstringskonkurrence for kødkvæg - juniorer (til og med
14 år) og seniorer (15 år og derover)
11.00 – 12.45 Mønstringskonkurrence for heste – juniorer (under 18 år)
og seniorer (18 år og derover)
11.00 – 12.30 Følkonkurrence for heste
11.45 – 12.00 Præsentation af 4H-dyr
12.00 – 13.50 Tværgående konkurrencer for kødkvæg
- bedste besætningsgruppe
- bedste par
- bedste kvie max. 24 mdr. efter insemineringstyr
- bedste hundyr af egen avl
- skuets bedste han- og hundyr
- ”Skuets bedste kødkvægsdyr”
12.15 – 13.45 Agility konkurrence for heste
11.30 – 12.00
12.00 – 12.45
13.00 – 13.45
14.00
13.50 – 15.30
15.30 – 16.15

16.15
16.30
16.30

Præsentation af høns, duer og kaniner
Dyrskueklargøring af heste v/Sophie Rishøj
Præsentation af børnedyrskuet
Kaninhop
Præsentation af heste
Finale med hædring af bedste
- mønstrer (junior og senior)
- agility-deltager
- føl
- Fritidshest
Derefter følger ærespræmiekonkurrencen for heste
- Skuets smukkeste hest valgt af publikum
- åben votering af dommerne blandt de fire sidste heste i konkurrencen
- hædring af ”Skuets bedste hest”
Skuets næstformand Børge Pilgaard slutter af med at
takke alle deltagere på Kimbrerskuet 2019
Dyrene må forlade skuet (intet dyr må forlade skuet førend
dette tidspunkt)
Skuet lukker

Ret til ændringer forbeholdes.
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