Aars, den 26. september 2019

Til udstillere af dyr 2019
Hermed fremsendes brev vedrørende KIMBRERSKUET 2019, der foregår i

AGRO- OG MESSECENTRET, MESSEVEJ 1, 9600 AARS
Brevet bedes venligst gennemlæst, da det omhandler praktiske oplysninger omkring
skuet den 4. – 5. oktober.
Program, katalog samt info til udstillere kan læses på hjemmesiden www.kimbrerskuet.dk.
Alle henvendelser vedrørende dyreudstillingen bedes rettet til Jonna Christoffersen
– tlf. 8728 2009 eller på mail: joc@vikingdanmark.dk.

Der serveres rundstykker og kaffe i stalden
fredag fra kl. 08.00 og lørdag fra kl. 07.30

GENEREL INFO
Afmeldinger
Af hensyn til opstaldningen er det MEGET VIGTIGT, at eventuelle afmeldinger af dyr gives
til Jonna Christoffersen, tlf. 87282009 senest mandag den 30. september.

Transport
Vedrørende regler for transport af dyr – se
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Transport-af-dyr/Sider/default.aspx

Indsyning
Indsyning af dyr skal ske på følgende tidspunkter:
Malkekvæg

Torsdag
Fredag

Kl.
Kl.

17.00 – 19.00
07.30 – 09.00

Kødkvæg

Torsdag
Fredag
Fredag
Lørdag

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

17.00 – 19.00
07.30 – 09.00
16.30 – 17.30
07.00 – 08.30

Får

Torsdag
Fredag

Kl.
Kl.

19.00 – 20.30
07.00 – 08.00

4H-dyr

Lørdag

Kl.

07.00 – 08.30

Heste

Lørdag

Kl.

07.00 – 08.30
1

Parkering for udstillere af dyr – herunder parkering af trailere
Der vil igen i år blive afmærket parkeringsarealer på området bag stalden. Denne parkeringsplads skal benyttes, og de afmærkede områder skal respekteres. Udstillere, der selv
transporterer dyr – fortrinsvis hesteejere – skal parkere trailerne længst oppe mod den bane,
der benyttes til traktortræk (tegning vil blive lagt på hjemmesiden).

Adgang
Adgangstegn (armbånd) udleveres fra kontoret i mellemgangen torsdag aften kl. 18.00 –
19.00. Fredag og lørdag morgen udleveres adgangstegn ved kontrolposten udenfor porten
bag staldene. Har man brug for flere adgangstegn kan de købes ved kontrolposten eller ved
Messecentrets hovedindgang. Der udleveres ligeledes spisebilletter til ”Høstfest” fredag aften.
Armbåndet SKAL sættes på håndleddet og bæres under hele skuet. Kontrol gennemføres
også i år ved yderdørene.

Redskaber
Medbring selv redskaber (greb eller lign.) til rengøring under dyrene.
Husk at hjælpe til med, at staldgangene under hele skuet er så rengjorte og ryddelige som
muligt. Lørdag morgen skal der skrabes ned inden kl. 07.30, dog starter udmugning kl.
06.30. Møg fyldes i de opstillede trillebøre og køres udenfor og læsses af (ved portene
ud imod Messevej).

Foder
DLG er fodervært. Der er hø, halm, fuldfoder og kraftfoder til rådighed samt kalvefoder og
blanding til får og heste. Desuden er der foder til kaniner og fjerkræ. Fuldfoderet er placeret
udendørs (ved udgang imod Messevej).

Nummererede hatte
Udstillere af malkekvæg, kødkvæg, får og geder skal under bedømmelsen bære de nummererede hatte, der er anbragt ved dyrets tavle.

Bedømmelsesplaner
Tidspunkt for bedømmelse af de enkelte dyrearter vil fremgå af de bedømmelsesplaner,
som I vil modtage pr. mail senest torsdag den 3. oktober. HUSK at framelde de dyr, der ikke
kommer!! Bedømmelsesplanerne vil desuden blive ophængt på væggen i Agrocentret.

Katalog
Der vil være ilagt et katalog pr. udstiller ved dyrenes tavler.

Forlade skuet
Malkekvæget må forlade skuet fredag efter kl. 16.00.
Øvrige dyr må forlade skuet lørdag efter kl. 16.30
Disse tidspunkter skal overholdes af alle!!!
Hvis ikke det overholdes, kan det medføre udelukkelse fra skuet i 2 år.
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KVÆG
Sundhed
Med dette brev er vedhæftet ”EJERERKLÆRING”, der skal udfyldes og underskrives af
besætningsejeren og følge dyretransporten.
Besætningsejer skal udstationere og hjemtage dyret i DMS, i Webdyr eller lave registrering
i staldregistreringsblokken for kvæg, (kode 50 og 51) til skuets CHR-nr. 27443.

Regler - malkekvæg
Kimbrerskuet tillader ikke, at malkekøerne udsættes for mekanisk behandling af malkeorganerne, det være sig brug af lim, placering af kunstige stoffer i pattekanalerne og lignende.
Skulle det alligevel være tilfældet, skal dommeren tage kontakt til skuets ledelse, der træffer
omgående foranstaltninger vedrørende dyret.

Bedømmelse – malkekvæg
Enkeltdyrsbedømmelse fra kl. 09.30 – 13.00 afsluttende med ærespræmiekonkurrence
samt hædring af ”Kimbrerkoen” og ”Miss Himmerland”. Besætningsgrupper bedømmes fra
kl. 13.15 – 14.00. Mønstringskonkurrence afholdes fra kl. 15.00 – 15.30.

Malkning
Al malkning foregår i området, hvor der er etableret rørmalkning. Rengør maskinerne efter
brug og husk, at området skal fremtræde præsentabelt under hele skuet.
Malkemaskinerne må IKKE skilles ad!

Fordeling i vaskehal
Der er mulighed for at vaske dyrene indendørs i vaskehallen, og vi beder alle tage hensyn, så
de racer, der skal først i ringen, har første prioritet!

Opstaldning
Opstaldning af kvæg sker besætningsvis for alle racer. For kødkvæg henstiller vi til, at tyrene
bindes op i V-form, således at de ikke kan forstyrre nabodyrene.

Vejning - Kødkvæg
Alt kødkvæg skal vejes for at kunne udstilles. Vejning fredag kl. 07.30 – 09.00 eller lørdag
kl. 07.30 – 09.00, og vejesedlerne anbringes på dyrets staldtavle.

Konkurrencer for kødkvæg
Charolais bedømmes fredag fra kl. 09.30. Enkeltdyrsbedømmelse af øvrige racer lørdag kl.
09.00 – 11.15 i 3 ringe.
Tværgående konkurrencer for kødkvæg afvikles lørdag kl. 12.00 – 13.50.
Mønstringskonkurrence for kødkvæg foregår som afslutning på bedømmelsen lørdag formiddag – ca. kl. 11.15. Deltagere bedes tilmelde sig senest lørdag kl. 10.15 på det tilmeldingsskema, der ligger på bordet ved ringen.

Mønstring af tyre
Alle tyre på 1 år og derover skal have isat næsering.
Er dette ikke opfyldt, vil pågældende dyr blive afvist!
Dette forhold er alene taget ud fra den øgede risiko i forbindelse med den begrænsede plads
i Hal II og for at sikre publikum.
I øvrigt henstiller vi til, at mindreårige børn ikke opholder sig i bedømmelsesringen.
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HESTE
Sundhed
Alle udstillere af heste skal medbringe en underskrevet erklæring vedrørende smitsomme
sygdomme. Attesten forevises den tilsynsførende dyrlæge.
HUSK! Heste skal medbringe pas under transport.
Hestekoordinator i stalden er Anita Elgaard - se efter vest med tryk ”Kimbrerskuet”.

Trensemærker
Hestene skal bære de trense-mærker, der er anbragt ved dyrets tavle.

Bedømmelse og opstaldning af heste
Alle heste står i spiltove – man medbringer selv halsrem!
Der opsættes plader mellem hingstene og mellem følhopperne (der ikke har ønsket boks),
hvor der vil være mulighed for at spænde medbragt tov bagom hestene.
Al bedømmelse af heste sker lørdag fra kl. 09.00 på udendørs mønstringsbaner. Plan fremsendes pr. mail få dage inden skuet. Pga et presset program vil flere af konkurrencerne
lappe over hinanden, men det er muligt at deltage i alle de konkurrencer, man har tilmeldt
sig.
Præmierosetter overrækkes i bedømmelsesringen umiddelbart efter, at de enkelte hold er
færdigbedømt. 24 point tildeles ved den udendørs bedømmelse men giver ikke automatisk
en ærespræmie!
Af sikkerhedsmæssige grunde skal alle heste på 2 år og derover være pålagt trense med
bid ved alle bedømmelser og fremvisninger. Dyr i grime kan afvises.
Lørdag eftermiddag kl. 13.50 – 15.30 præsenteres alle heste i indendørs ring.
Kl. 15.30 – 16.15 finale med følgende rækkefølge:
- Præsentation af bedste junior og senior mønstrer samt præmieoverrækkelse
- Præmieoverrækkelse af bedste junior og senior vinder af Agility
- De 3 bedste føl vises i ringen og Jørgen Finderup udpeger vinder
- Ærespræmiekonkurrence, hvor publikum vælger ”Skuets smukkeste hest” og derefter finale med åben votering af dommerne blandt de fire sidste heste og hædring af ”Skuets
bedste hest” samt overrækkelse af pengepræmie på 1.500 kr.

OBS!
Tilmelding til Mønstringskonkurrence og Agilitykonkurrence skal ske mellem kl.
08.00 og 09.00 i hjørnet ved vaskehallen efter ”først til mølle” princippet – se skiltning.
Der opstilles i 2 rækker, så man på forhånd skal vælge, hvilken konkurrence man
helst vil deltage i (eventuel mulighed for at deltage i begge konkurrencer).
For hver konkurrence kan tilmeldes: 15 juniorer (under 18 år) og 15 seniorer (18 år og
derover) – altså i alt 30 deltagere. Er der færre tilmeldinger i den ene kategori, kan der
tilmeldes tilsvarende flere i den anden. Der startes som udgangspunkt med juniorer men
vær OBS på ledig plads i ringen.

Mønstringskonkurrence
Mønstringskonkurrence for heste lørdag kl. 11.00.
Der er én præmie til juniorer og én præmie til seniorer. Alle deltagere får en roset.

Agilitykonkurrence
Agility-konkurrence afvikles lørdag kl. 12.15 på udendørs forhindringsbane. Beskrivelse af
de 8 forhindringer kan ses på hjemmesiden. Alle deltagere får en roset.
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FÅR
Sundhed
Alle får skal følges af et gyldigt sundhedsdokument, som underskrives af ejeren og følger
transporten. Dyret kan hjemtages på samme dokument. Sælges dyret på skuet, skal det
dog følges af et nyt dokument.
Besætningsejer skal registrere flytningen i Webdyr ”Til dyrskuer, fællesgræs mv.”. Her angives skuets CHR.nr. 27443, datoen, samt der oplyses det totale antal dyr, der sendes til
dyrskuet. På samme måde registreres flytning ”Hjem fra dyrskuer, fællesgræs mv.”.
Registrering i Staldregistreringsblok: Her indberettes flokflytning ud og en flokflytning hjem
fra dyrskuet.
Alle får, der møder på skuet, skal medbringe gyldig M3-attest, underskrevet ejer-erklæring samt ejererklæring vedrørende det frivillige klovsyge sundhedsprogram, der skal
forevises den tilsynsførende dyrlæge.
Får og geder vil igen i år blive placeret i et telt, mens bedømmelsen af dyrene foregår i en lille
ring i Hal II.
Bedømmelsen af enkeltdyr vil foregå fredag kl. 10.00 – 15.30 afsluttende med ærespræmiekonkurrencen.
Konkurrencer
Der vil være en konkurrence for 1 års dyr, hvor der udpeges bedste 1 års får og 1 års vædder
med tildeling af rosetter.
Ligeledes er der en konkurrence for lam, hvor der udpeges bedes lam med tildeling af rosetter.
Ved ærespræmiekonkurrencen udpeges ”Skuets bedste får/vædder”, hvor bedste dyr får
overrakt en pengepræmie på 1.500 kr.

5

FJERKRÆ/DUER
Dyrene møder torsdag kl. 18.00 – 19.00.
Alt fjerkræ/duer skal være mærket, så deres oprindelse og identitet entydigt kan fastslås.
Desuden skal alle deltagende dyr være vaccineret mod Newcastle disease/paramyxo-virusinfektion. Gyldig vaccinationsattest for dette skal medbringes til skuet.
Præsentation af vinderdyr i lille ring lørdag kl. 11.30 – 12.00.

KANINER
Dyrene møder torsdag kl. 18.00 – 19.00 eller fredag kl. 09.00 – 10.00.
Dyrene skal være forsynet med tydelig identifikation, kuldmærke i venstre øre med mindst
3 cifre og avlernummer i højre øre.
Dyrene skal ledsages af ejererklæring, udstedt af Danmarks Kaninavlerforening (DK).
Præsentation af vinderdyr i lille ring lørdag kl. 11.30 – 12.00.

4H-DYR
Dyrene møder om lørdagen til almindelig indsyningstid.
For heste følges retningslinierne under ”Heste” og for kalve retningslinierne under ”Kvæg”.

Vi glæder os til at se jer og håber på et rigtig godt skue!

Med venlig hilsen
Henrik Schøler Nielsen / Jonna Christoffersen

Tilladelse – dataudtræk
Ved tilmelding af dyr (Kvæg og får) til dyrskuet, har du samtidig givet tilladelse til, at
skuet kan lave udtræk fra Kvægdatabasen / dyreregistreringen for de dyr, der tilmeldes dyrskuet.
Dataudtrækket vil blive brugt til udarbejdelse af katalog, tavler og anden information
om de udstillede dyr.
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