Aarhus, den 5. august 2019

TIL TIDLIGERE OG NYE UDSTILLERE AF MALKEKVÆG
Nu er det igen ved at være tid for tilmelding af dyr til Kimbrerskuet.
Skuet afholdes i år fredag den 4. og lørdag den 5. oktober. Malkekvæget er dog som
sædvanligt kun på skuet om fredagen. ”Høstfest” afholdes fredag aften.
Pengepræmie
Igen i år afsluttes ærespræmiekonkurrencen for malkekvæg med udpegning af ”Miss
Himmerland” og overrækkelse af en pengepræmie på 3.000 kr.
Ny konkurrence – Kimbrer-koen
I år har vi valgt at indføre en ny konkurrence på tværs af racer. Konkurrencen består af:
Sundhed, Produktion og Eksteriør.
For at kunne deltage skal koen have kælvet min. 2 gange. Ydelsen skal ligge 10% over
racen`s gennemsnit i sidst afsluttede laktation.
Der gives point for:
- Levende fødte kalve
- Antal insemineringer/kælvning
- Lavt celletal
- Antal kælvninger
Disse egenskaber udregnes i form af point til køerne, som er tilmeldt skuet.
De 10 fremmødte køer med flest point deltager i konkurrencen.
På skuet vil køerne blive rangeret ud fra deres eksteriør og få point tildelt efter deres
placering.
Summen af sundhedspoint og eksteriørpoint afgør, hvem der vinder titlen.
Vinderen får overrakt en pengepræmie på 1.500 kr.
Bedømmelsen af malkekvæg foregår fredag i Hal II.
Der sendes en bedømmelsesplan pr. mail få dage før skuet.
Der kan udstilles kvier født i perioden 01.07.17 – 01.04.19.
VETERINÆRE KRAV:

Sundhedsregler vedhæftet.

FODER:

Der er hø eller wraphø samt fuldfoder og kraftfoder til rådighed.

INDSYNING:

Torsdag den
Fredag -

3/10
4/10

Kl. 19.00 - 20.30
- 07.30 - 09.00

For malkekvægets vedkommende kan de lokale avlsrådgivere kontaktes for hjælp til udtagelse
af dyr.

Betaling af tankmælksprøver
Skuet har besluttet ikke at opkræve for de tankmælksprøver, der kræves af alle malkekvægsbesætninger, for at udstille på dyrskuer. Beløbet er på 94 kr.
Tilmeld besætningsnummer senest 23. august til Jonna Christoffersen – tlf. 87282009.
For malkekvæg gælder, at de dyr, der deltager på skuet, skal være blodprøvet for salmonella
indenfor 6 mdr. før skuet. Husk at få prøverne udtaget i god tid!
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING AF DYR:

FREDAG DEN 30. 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.
Foreløbigt program vedhæftet.
Al henvendelse vedrørende dyreudstilling til Jonna Christoffersen – tlf. 87282009 – E-mail
joc@vikingdanmark.dk.
VEL MØDT PÅ KIMBRERSKUET 2019!

Med venlig hilsen
Dyrskueudvalget
Hans Ulrik Lund / Jonna Christoffersen

