Invitation til udstilling af dyr på Hjørring Dyrskue d. 21. og 22. juni 2019.
Der er nu åbnet for tilmeldingen til dyrskue
Tilmeldingsfrist for malkekvægsbesætning: 14. maj 2019
- til Helle Kjærsgaard på hkj@landbonord.dk eller tlf. 9624 2534
Tilmeldingsfrist er d. 21. maj 2019 for tilmelding af enkeltdyr
- via vores hjemmeside http://www.hjorringdyrskue.dk/dyreudstillere
Nyt i 2019:
- Vedr. billetter: Alle udstillere får armbånd, der gælder som billet begge dage. Armbåndene
pakkes i kuvert, som kan afhentes eller tilsendes inden dyrskuet (se Plan og Regler).
- Der udleveres ét armbånd til udstilleren og ét pr. tilmeldt dyr.
Kvægudstilling
-

Den besætning som dyret er registreret i, skal have været i Salmonella status 1 i 7 mdr.
For at kunne udstille skal dyret have opholdt sig i en Salmonella status 1 besætning i 7 mdr.
forud for skuet.
Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger med B-streptokokker.
Der er strammet op på regler vedr. importerede dyr.
Se detaljeret beskrivelse i Plan og Regler

Vigtigt: Udstillere af malkekvæg opfordres til at medbringe egen spandmaskine af hensyn til smittebeskyttelsen.
Har man ikke mulighed for det, er der mulighed for at låne en maskine, som andre ikke må benytte
(Vi har dog et begrænset antal, så tag så vidt muligt din egen med). Ønsker du at låne en maskine, så husk at markere det ved tilmelding af malkekøerne.
Hesteudstilling
Bemærk at det er besluttet at alle udstillede hingste skal opstaldes i lejet boks.

Heste uden stamtavle kan udstilles i to ”racer” i forhold til stangmål. Se mere i Plan og Regler.
Såfremt der er mødt tilstrækkeligt med hingste, vil der blive afviklet en konkurrence om skuets bedste hingst. (se mere på vores hjemmeside www.hjoerringdyrskue.dk).
Der bliver informeret yderligere i infohæftet, som mailes ud før skuet.
Aktiviteter for heste:
I år tilbydes alle udstillede heste at deltage i forskellige konkurrencer. Det er valgfrit om den udstillede hest skal deltage i eksteriørbedømmelsen. Der tilmeldes via ovenstående link. Ønsker man at
deltage i andre konkurrencer end eksteriørbedømmelsen bliver man kontaktet efter tilmeldingsfristens udløb ang. nærmere detaljer. Deltagelse i aktiviteter er gratis, når tilmeldingsgebyret er betalt.
Du kan se mere om de forskellige konkurrencer her: http://www.hjorringdyrskue.dk/dyreudstillere
Generelt:
Vi håber, at du har lyst til at udstille, så vi atter kan få et stort og spændende dyrskue med mange
udstillede dyr, så vi kan vise publikum og hinanden, at kvaliteten af dyrene er helt i top.
Tilmelding af dyr skal som nævnt ske via vores hjemmeside www.hjoerringdyrskue.dk
Betaling foretages via dankort eller eftersendt faktura.
Plan og Regler tilpasses hvert år. DU BEDES DERFOR LÆSE DEM!!
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Der er i lighed med tidligere dispenseret fra 7/30-dages-regel, så der for dyr der deltager
på flere skuer gælder en 7/7-dages regel. (Se vedlagte Plan og Regler)
Ønsker du besøg i forbindelse med udtagning af dyr, bedes du ringe til Jørgen Buur Pedersen tlf.
21472674 eller til Helle Kjærsgaard på tlf. 96242534 eller mail: hkj@landbonord.dk. Helle er ligeledes
behjælpelig, hvis der er spørgsmål i relation til ovenstående, eller hvis der er problemer med tilmeldingen.
Før dyrskue aftener vil blive afholdt for malkekvæg i starten af juni.
Tid og sted slås op på hjemmesiden, når de er fastsat, ligesom der bliver sendt invitationer ud pr. mail.
Følg også Dyrskuet på https://www.facebook.com/HjorringDyrskue/

Med venlig hilsen

Jørgen Buur Pedersen
Kvægavlsrådgiver
VikingDanmark
Tlf. 21 47 26 74

Karin M. Larsen
Dyrskuekoordinator
LandboNord
Tlf. 21 49 27 42
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