Viborg, den 14. august 2018

TIL TIDLIGERE OG NYE UDSTILLERE AF HESTE!
Nu det igen er ved at være tid for tilmelding af dyr til Kimbrerskuet.
Skuet foregår i år fredag den 5. og lørdag den 6. oktober, og alt vedrørende heste foregår
om lørdagen.
Tilmelding og opstaldning
Sidste år var der over 100 heste tilmeldt, hvilket var meget glædeligt, men det bevirkede
desværre, at vi fik pladsmangel. Derfor blev der opstillet et telt, hvor de mindste ponyer blev
placeret. Det var absolut ingen succes, så I år vil der kun ske opstaldning i Agrocentret!
Hvis der anmeldes flere heste, end skuet har kapacitet til, sorteres først fritidsheste og dernæst vallakker fra.
Fritidsheste er heste uden stamtavle, som bedømmes på samme måde som avlshestene –
dvs. de mønstres foran dommeren på en trekant-bane.
Fritidshestene kan eventuelt blive delt op i en pony og heste-gruppe.
De kan ikke deltage i konkurrencen om skuets bedste hest, men i stedet kåres skuets bedste
fritidshest. De kan på lige fod med avlshestene deltage i mønstrings- og agilitykonkurrencer.
På tilmeldingsskema sættes flueben i ”Udstilles som FRITIDSHEST”. Husk at notere
stangmål til brug ved holdinddeling!
Alle heste står i spiltove. Der er igen i år mulighed for at tilvælge boks til hopper med føl
(store racer). Det er dog ikke rigtige hestebokse men tremmebokse, som også bruges til
kødkvæg. Pris 200 kr. pr. boks. Der er kun få bokse til rådighed som tildeles efter ”først til
mølle” princippet.
Alternativt opsættes plader mellem hingstene og mellem følhopperne, hvor der vil være mulighed for at spænde medbragt tov bagom hestene.
Pengepræmie
Ærespræmiekonkurrencen for hestene afsluttes med dommernes udpegning af ”Skuets
bedste hest” og overrækkelse af en pengepræmie på 1.500 kr. Præmien er venligst sponseret af Land & Fritid, Aars. Ud over dette vælger publikum ”Skuets smukkeste hest”,
som får en stor roset for denne hæder.
Agility-konkurrence
Der er mulighed for at deltage i en agility konkurrence. Hest og fremviser skal gennem forhindringsbanen sammen. Hesten skal fremvises ved hånd.
Der vil være forhindringer som passer til små ponyer og andre til store heste.
Banen har ca. 8 forhindringer, og der gives 3 forsøg til at få hesten igennem en forhindring.
Lykkes det ikke, fortsættes til næste forhindring.
Det vil senere blive oplyst på skuets hjemmeside, hvilke forhindringer der opstilles.
Tilmelding efter ”først til mølle” princippet samtidig med tilmelding af hest.

Fremvisning
Heste på 2 år og derover skal være pålagt trense med bid ved alle bedømmelser og fremvisninger.
Mønstringskonkurrence
Som tidligere år afholdes mønstringskonkurrence, hvor alle heste har mulighed for at deltage.
Tilmelding til konkurrencen kan foretages samtidig med tilmelding af hest.
Der vil også være mulighed for tilmelding på selve dyrskuedagen.
VETERINÆRE KRAV:

Se vedhæftede sundhedsregler samt udstillingsregler.

FODER:

Der er hø samt tilskudsfoder til rådighed.

INDSYNING:

Lørdag den 6/10

Kl. 07.00 - 08.30

Foreløbigt program vedhæftet, og indeholder bl.a.:
Ø Mønstring og bedømmelse på udendørs baner - formiddag
Ø Mønstringskonkurrence udendørs baner – omkring middag
Ø Agility-konkurrence udendørs baner - eftermiddag
Ø Karakteristik af heste – indendørs
Ø Ærespræmiekonkurrence – indendørs
Ø Udpegning af mønstringsvindere
Ø Følkonkurrence – Skuets bedste føl
Ø Udpegning af ”Skuets bedste fritidshest”
Ø Publikumskonkurrence – Skuets smukkeste hest
Ø Udpegning af ”Skuets bedste hest”
OBS! Endelig bedømmelsesplan og fastsættelse af programpunkter laves først, når tilmelding
af dyr er afsluttet, og fremsendes pr. mail til udstillere ca. 1 uge inden skuet.
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING:

FREDAG DEN 31. AUGUST.

Tilmelding bedes foretaget på www.kimbrerskuet.dk.
Kataloget kan ses på hjemmesiden ca. 1 uge før skuet.
Tilmeldingsgebyr er 210 kr. + moms pr. tilmeldt dyr. Beløbet opkræves pr. mail før skuet.
Al henvendelse vedrørende dyreudstilling til Jonna Christoffersen – tlf. 87282009 – E-mail
joc@vikingdanmark.dk.

VEL MØDT TIL KIMBRERSKUET 2018!

Med venlig hilsen
Dyrskueudvalget
Hans Ulrik Lund / Jonna Christoffersen

