Optakt til Landsskuet 2018
Her følger en lille forsmag på hvad der kommer at ske i år. Vi vil når vi nærmer os selve
skuet, i lighed med tidligere år, fremsende en mere udførlig vejledning.
Tilmelding til Landsskuet
Sidste frist for tilmelding er mandag, den 28. maj 2018 på www.landsskuet.dk. I lighed med
tidligere år samarbejder Holstein og Rød Holstein omkring mange aktiviteter. Over dagene
er der, udover bedømmelsen, flere konkurrencer og ikke mindst et fantastisk sammenhold
blandt udstillerne. Husk at være med til at sikre, at nye udstillere hurtigt vil føle sig hjemme.
Hjælp til klargøring af udstillede køer og kvier
Avlsforeningen har i år sørget for der er et antal af ”fittere” til rådighed. Du har
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således mulighed for, mod betaling, at bestille en person til at udføre klippearbejdet. Der er 2 modeller, enten en klipning af hele dyret til kr. 500,- pr
stk. eller klipning af en overlinie til kr. 200,-. For vi kan få lidt overblik over antal
fittere vi skal bruge er tilmelding nødvendigt senest onsdag, den 6. juni på  87405283 eller mail til danskholstein@seges.dk. Hvis der ikke er tilstrækkelig stor tilslutning til dette nye
tiltage, vil vi ikke være i stand til at yde denne service, men nu gør vi et forsøg.
Fitterplads i staldene på Landsskuet
Sidste år havde vi udfordringer med strømmen i Holstein staldene. Udover
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at der i år er lavet mere kapacitet, så har vi accepteret at samle fitterpladserne flere steder i stalden, så man er garanteret strøm. En sådan plads
koster kr. 1000,- og skal bestilles senest ved tilmelding til Landsskuet dvs.
den 28. maj. Ønskes en fitterplads skal det bestilles hos danskholstein@seges.dk. og ikke
til Landsskuet.
Holstein-stand i stalden
Avlsforeningen gentager sidste års succes med et lounge område i Stald 7. Vi håber det bliver et naturligt område at mødes. Holstein vil i løbet af skuet invitere til 3 arrangementer
gennem Landsskuet – alle udstillere, medhjælpere, Holstein gæster osv. er velkomne.
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Dyrlæge & Ko er sponsor – Kr. 5000,- til Miss Holstein
Som noget nyt vil Miss Holstein 2018 i år, blive belønnet med kr. 5000,sponseret af Dyrlæge & Ko.

Bedste malkeorganer ved Holstein – BOVI-Denmark er sponsor
For første gang i 2017 var Bovi-Denmark var sponsor ved konkurrencen om bedste malkeorganer hos Holstein. Det fortsætter i 2018. Koen med bedste malkeorganer udpeges i alle
hold. For at kunne deltage i konkurrencen om skuets bedste yver kræves min. at koen
har kælvet to gange. Pengepræmien er fra Bovi-Denmark på kr. 1500,- Bedste malkeorganer udpeges før konkurrence om vinderkøerne i de 3 grupper om torsdag eftermiddag.
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NTM konkurrence
Der deltager 5 køer fra hver gruppe: 1. kalvs køer, 2. kalvs køer og 3. kalvs køer. Deltagerne i konkurrencen findes blande de køer med det højeste højst NTM i de 3 kategorier.
Det er udelukkende DH som kan deltage.
Derby-konkurrencen
Begge racer har en Derby-konkurrence kørende. Kalve/kvier i alderen 3-15 måneder er tilmeldt Landsskuet og kan udstilles som kvier. Derby-konkurrencen for køerne afholdes inden start af bedømmelse af 1. kalvs køer. Derby-køerne skal være tilmeldt til Landsskuets
normale bedømmelse. Der skal indbetales kr. 300,- pr kalv fra start af. Kvierne skal ikke
nødvendigvis udstilles i tilmeldingsåret. Tilmeldte kvier fra årgang 2016 og 2017 kan ses på
www.danskholstein.dk

Dansk Holstein Guldkoen – Dalum Landbrugsskole sponserer
Konkurrencen retter sig mod de 10 køer, der har de bedste resultater for frugtbarhed, sundhed, ydelse og NTM-indeks efter minimum 3 kælvninger og 3 afsluttede laktationer. Puljen
af tilmeldte Dansk Holstein-køer til Landsskuet bliver inden Landsskuet undersøgt for celletal og antal insemineringer for egen drægtighed (ET-insemineringer undtaget), og derudover
gives tillægspoints for levendefødte kalve ved egne kælvninger. Ud fra disse resultater
meddeles – uden skelen til dyrskueplaceringer – fredag eftermiddag, hvilke 10 køer, der
deltager i konkurrencen lørdag, og her hentes de sidste points til titlen GULDKOEN. Det er
vigtigt at bemærke sig, at mere end halvdelen af de opnåelige points kommer fra egenskaber "under skindet".
Kvier/Derbykalve
Avlsforeningen besluttede sidste år at hæve antallet af ærespræmier hos kvier, hvis der var
flere tilmeldte – dette gælder ligeledes i år. Jo større kvieudstilling jo flere ærespræmier er
der.
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Besætningskonkurrence for kvier Holstein
Fredag morgen indledes med en besætningskonkurrence for kvier. Tre kvier
pr. besætning. Min 3. grupper skal stille op på selve dagen for at gennemføre konkurrencen. Der tildeles kun en ærespræmie hvis der deltager 4
grupper eller mere.

Konkurrence for lokale avlsforeninger
Efter besætningskonkurrence for Holstein vil der blive en konkurrence mellem alle lokale
avlsforeninger, med udgangspunkt i en gruppe fra den lokale avlsforening. Der skal være 4
køer i en gruppe. Hver udstiller kan maksimalt udstille med 1 ko. For områder med blot 3
forskellige udstillere, kan der dispenseres fra ovennævnte regel, idet en udstiller må deltage
med 2 køer. Foreninger med blot 2 udstillere kan således ikke deltage i denne konkurrence.
Der kan deltage både Holstein og Rød Holstein i grupperne. Vinderen får den eftertragtede
en vandrepokal.
Rød Holstein - 3 modeldyr
Rød Holstein udpeger 3 modeldyr: en yngre model ko (1.lakt), en mellem (2. og 3. lakt.) og
en ældre. I lighed med tidligere år udpeges der en Champion DRH-ko.
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Miss Teenager og Miss Danmark – flotte pengepræmier
I år deltager igen bedste kvie og bedste ko fra alle 4 malkeracer. Premier Is vil i år være
sponsorer hos både Miss Danmark og Miss Teenager

Mønstringskonkurrencer for alle
Mønstringskonkurrence for Grand Old Champion
Mønstringskonkurrencen for seniorer 30+ arrangeres af racerne i fællesskab.
Mønstringskonkurrence for ungdommen, Åbent-DM - Ungdomsafdelingerne er ansvarlige for afviklingen af mønstringskonkurrencen for de unge deltagere. Konkurrencen er åben
for deltagere fra andre lande – Der er præmier til de to bedste i hver aldersgruppe. Bemærk
at i lighed med sidste år kan der kun mønstres med kvier. Bemærk de bedste får mulighed
for at deltage i de nordiske mesterskaber til oktober i Sverige.
Afslutningsvis håber vi, mange har lyst at deltage, så Landsskuet 2018 kan blive en gentagelse af tidligere års succes.

Vel mødt og på gensyn!

Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N
Tlf. 8740 5283
danskholstein@seges.dk
www.danskholstein.dk

Bovi-Denmark laver rammerne i staldene …..
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