Aars, den 7. august 2020

TIL TIDLIGERE OG NYE UDSTILLERE AF KØDKVÆG
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 Charolais bedømmes om fredagen og alle øvrige kødkvægsaktiviteter afvikles om lørdagen. Hestene vil være på skuet søndag.
Auktion
Fredag aften afholdes en auktion over kødkvægsdyr. Pt. har Charolais, Hereford og Limousine
vist interesse for salg af dyr på auktionen. Nærmere info senere.
Pengepræmie
Igen i år afsluttes de tværgående konkurrencer for kødkvæg med udpegning af ”Skuets bedste kødkvægsdyr” og overrækkelse af en pengepræmie på 2.000 kr.
Sundhedsregler
Kimbrerskuet følger samme regler som ville gælde for Landsskuet. Det betyder, at der ikke
kræves salmonella blodprøver af dyr fra kødkvægsbesætninger. Se vedhæftede sundhedsregler.
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!
Der er mulighed for at bestille adskillelse med plader for ko med kalv, hvilket koster 100 kr.
foruden almindeligt tilmeldingsgebyr pr. katalognummer. Det er også muligt at bestille en boks
til ko med kalv, hvilket koster 200 kr. foruden almindeligt tilmeldingsgebyr.
Alle dyr skal være vejet inden bedømmelse, hvilket påhviler ejeren. Skuet stiller en stor elektronisk vægt til rådighed. Der vejes fredag og lørdag – tidspunkt følger senere.
Alle udstillede tyre over 1 år skal have isat næsering.
Dyret vil blive afvist ved indsyning, såfremt dette ikke overholdes.
Konkurrencer
Der afholdes følgende tværgående konkurrencer:
• Bedste besætningsgruppe
• Bedste par (behøver ikke at være af samme køn)
• Bedste kvie max. 24 mdr. efter insemineringstyr
• Bedste hundyr af egen avl (dyret og dets mor skal være født i udstillers besætning)
• Bedste handyr
• Bedste hundyr
• Skuets bedste kødkvægsdyr

VETERINÆRE KRAV: Se vedhæftede sundhedsregler.
FODER:

Der er halm, wraphø, kalvefoder og kraftfoder til rådighed.

ALDER M.M.:

De enkelte racers individuelle regler og holdinddelinger vil blive
anvendt! Dog skal kalve, der udstilles som enkeltdyr, være min.
5 mdr. gamle.
Kalve ifølge med mor må max. være 8 mdr. gamle.
Kalve på 5 – 8 mdr., der udstilles sammen med moderen som
ko med kalv, kan også udstilles som enkeltdyr. Såfremt man
ønsker dette, skal kalven også tilmeldes som enkeltdyr, og der
betales sædvanligt gebyr.

INDSYNING:

Torsdag den
Fredag Lørdag -

1/10
2/10
3/10

Kl. Tidspunkter følger senere
-

Der afholdes mønstringskonkurrence for juniorer og seniorer lørdag.
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING:

FREDAG DEN 21. AUGUST.

Tilmelding bedes foretaget på www.kimbrerskuet.dk.
Kataloget kan ses på hjemmesiden ca. 1 uge før skuet.
Tilmeldingsgebyr er 225 kr. + moms pr. tilmeldt dyr. Faktura sendes pr. mail.
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

