Aars, den 7. august 2020

TIL TIDLIGERE OG NYE UDSTILLERE AF FÅR OG GEDER
Så åbnes der for tilmelding af dyr til Kimbrerskuet 2020.
Som det har været annonceret på hjemmeside og facebook, har skuets ledelse haft mange
overvejelser omkring, hvor vidt skuet kunne gennemføres. Derfor er der på nuværende
tidspunkt ikke lavet et endeligt program – dette vil blive offentliggjort senere.
På grund af Corona-situationen – og for at fordele antallet af udstillere og publikum så meget
som muligt - afholdes Kimbrerskuet i år som et 3-dages skue fredag den 2., lørdag den 3.
og søndag den 4. oktober, hvor får og geder vil være på skuet fredag og lørdag.
Bedømmelsen af enkeltdyr vil igen i år foregå fredag kl. 10.00 – 15.30 afsluttende med
ærespræmiekonkurrencen.
Som et nyt tiltag vil der lørdag blive afviklet mønstringskonkurrence.
Konkurrencer
Lig sidste år vil der for fårenes vedkommende 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.
Husk at lammene skal tilmeldes som enkeltdyr for at deltage.
Pengepræmie
Igen i år afsluttes ærespræmiekonkurrencen for får med udpegning af ”Skuets bedste
får/vædder”, hvor bedste får eller vædder får overrakt en pengepræmie på 1.500 kr.
Der skænkes en vandrepokal til bedste besætningsgruppe.
VETERINÆRE KRAV:

Se vedhæftede sundhedsregler samt udstillingsregler.

FODER:

Der er tilskudsfoder og wraphø til rådighed.

INDSYNING:

Torsdag den
Fredag -

1/10
2/10

Kl. 19.00 - 20.30
- 07.00 - 08.00

Får og geder vil igen i år blive placeret i et telt, mens bedømmelsen af dyrene foregår i en lille
ring i Hal II.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING:

FREDAG DEN 21. august 2020.

Tilmelding bedes foretaget på www.kimbrerskuet.dk.
Kataloget kan ses på hjemmesiden ca. 1 uge før skuet.
Tilmeldingsgebyr er 100 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 PÅ KIMBRERSKUET 2020.

Med venlig hilsen
Dyrskueudvalget
Hans Ulrik Lund / Jonna Christoffersen

