
 

 

AGROMEK 2018 
 

 

Onsdag 28. november 2018 

Avlsforeningen Dansk Holstein arrangerer i lighed med tidligere sammen med Agromek et 

dyrskue, hvor alle har mulighed for at deltage. Forholdene for at udstille er blevet væsentligt 

bedre, og i går har vi fået Topdanmark til at sponsere 10.000 kr, så vi håber flere vil støtte op 

omkring dette udstillingsvindue for dansk kvægavl. For mere detaljeret program se 

nedenfor. 

 

Vi arrangerer ligeledes arrangementer f.eks. Klippekonkurrence og mønstringskonkurrence 

for ungdommen – de skal udtages 2 til at repræsentere de danske farver til Holsteinskuet i 

Libramont i foråret 2019. Se længere nede i denne skrivelse.  

 

Foreløbig program for dagen  
 
Kl. 09.00 Klippekonkurrence - Ungdom 
Kl. 14.00 Bedømmelse af kvier –DH og DRH sammen – afsluttes med udpegning af 

bedste kvie 
Kl. 14.45  Besætningsgruppe DH 
   Besætningsgruppe DRH 
Kl. 15.30  Bedømmelse af 1. laktation DH køer   
Kl. 16.15  Bedømmelse af 1. + 2. laktation  DRH   
Kl. 16.35  Bedømmelse af 2. laktation  DH køer  
Kl. 17.05  Bedømmelse af 3. laktation  DH køer  
Kl. 17.30  Bedømmelse af 3. + 4. laktation og ældre  DRH   
Kl. 17.50  Bedømmelse af 4. laktation og ældre DH   
Kl. 18.10  Ærespræmiekonkurrence  
Kl. 18.40  Udpegning af Champion og Reserve Champion hos begge racer.   

Bedømmelse afsluttes med uddeling af TopDanmark præmien. Kr. 7000,- 
til vinderen og kr. 3000,- til reserve Champion uanset kulør Holstein eller 
Rød Holstein – de 2 racer konkurrer om at vinde samlet 

Kl. 19.00 Mønstringskonkurrence  
 
Kl. 19.30  Auktion 

Tilmelding  

Tilmeldingsfristen er senest fredag den 19. oktober 2018 grundet igangsættelse af prøver 

for Mycoplasma. Deltager du med 1-4 dyr kan du tilmeld et dyr i reserve. Deltager du med 5 

eller mere kan du tilmelde 2 dyr i reserve.   

 

Tilmelding foregår til danskholstein@seges.dk  

• Oplys følgende ved tilmelding 

• CHR-nr på dyret 

• Farvekode Holstein eller Rød Holstein 

• Udstillernavn og adresse 
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Ved tilmelding af kvier skal vi vide om de skal deltage i konkurrence om muligheden for at 

deltage i konkurrencen i Libramont. Dvs. bruges i klippe- og mønstringskonkurrencen.  

 

Tilmeldingsgebyr er kr. 200,- plus moms pr dyr – dog vil kvier der deltager i mønstrings-

konkurrence ikke blive opkrævet tilmeldingsgebyr.  

 
Sundhedsregler 
Der er samme regler for udstilling på vinterskuet, som der var på Landsskuet 2018, dvs. alle 

fremmødte dyr skal møde med en test for salmonella-Dublin der maks. må være udtaget 6 

måneder før skuet. – se evt. også vedlagte om sundhedsregler 

Indsyning og opstaldning 

Alle racerne er gået sammen om at lave vinterskue samme dag, hvilket betyder der vil være 

mulighed for samkørsel, hvis dette ønskes.  

 

Tirsdag den 27. november (tidspunkt følger)                  Indsyning  
Onsdag den 28. november                                                         Intet aftalt pt. ønsker nogen at 

komme finder vi en mulighed for 
dette  

 

Dyrene vil blive opstaldet i de ”nye” stalde på Landsskuepladsen. Dyrene kan forlade skuet 

efter bedømmelsernes afslutning 

 

Til ungdommen – klippekonkurrence og mønstringskonkurrence med 
en kvie 
Har du /dine unge mennesker lyst at deltage i konkurrencen med en kvie – har de 

muligheden for det.  

Vi starter med en klippekonkurrence for dem der har lyst onsdag formiddag. Det vil sige du 

får 3 timer til at klippe og lave overlinie på kvien – således sådan som du mener hun skal 

være for at være klar til en bedømmelse. Hoved må gerne være klippet hjemmefra.  

Mønstringskonkurrencen inddeles efter alder og antal af deltagere – husk at DH betaler 

tilmeldingsgebyr, hvis du/dine unge mennesker deltager i denne konkurrence med en kvie.  

Der skal udtages samlet en junior (alder fra 16 år til og med 20 år) og senior (alder 21 år og 

til og med 25 år) dvs. der laves en samlet vurdering af klippe- og mønstringskonkurrencen.  

 

Spørgsmål 
Har du spørgsmål eller kommentar er du/ I altid velkommen til at kontakte os ☺☺☺  på 

8740 5281 Torben Lund eller  8740 5283 Mette Bech 

 

Vi håber, at I vil være med til at vise Rød Holstein og Holstein på bedste vis hele dagen.  

 

Med venlig hilsen  

 

Avlsforeningen Dansk Holstein 

 


