Kødkvægsskue i Herning
Af Søren Grunnet, Næstformand Dansk Kødkvæg
Dansk Kødkvæg afholder Kødkvægsskue den 29. og 30. november i forbindelse med
Agromek i Herning.
Som i 2016 bliver skuet holdt i de helt perfekte rammer i de nyindrettede stalde, som ligger lige ved siden af Hal Q. Det betyder igen, at en hel række praktiske forhold, for eksempel afstanden mellem bedømmelsespladsen og stalden, publikumsadgang til staldene og forhold omkring vaskepladsen, er i top og findes ikke bedre i Danmark.
Programmet bliver som det plejer at være. Det vil sige indledende bedømmelser torsdag
den 30. november, mens besætningskonkurrence, udvælgelse af ærespræmiedyr og
mønstringskonkurrencerne afvikles fredag den 30. november.
Tilmeldingsfristen er den 24. oktober.
Vi håber, at I vil bakke op om Kødkvægsskuet i Herning, så vi kan vise de mange besøgende i forbindelse med Agromek, heraf mange fra udlandet, hvad Dansk Kødkvæg står
for. Det er en ideel mulighed for at få startet træningen til næste års dyrskuer at starte
med at udstille på Kødkvægsskuet.
Det er mit håb at kunne mønstre den absolutte elite, når vi samles til et par gode dage
29. og 30. november.
Da vi forventer mange dyr udstillet til Kødkvægsskuet, bliver der masser af dyr at kigge
på. Måske er det der, din kommende tyr eller hundyr skal købes. Der er også mulighed
for at få et syn på, hvordan afkommet af de forskellige tyre ser ud. Vi glæder os til at se
jer i Herning med eller uden dyr i Herning. Tag nu endelig naboen med.
Jens Michael Jensen, Hereford
Jeg har deltaget i Kødkvægsskuet gennem mange år. For mig er der to primære årsager
til at deltage; Et professionelt synspunkt. Jeg får bedømt mine dyr sammen med andres
dyr. Det er et udstillingsvindue, hvor jeg møder potentielle kunder fra ind- og udland –
Agromek er velbesøgt af udenlandske Hereford-avlere. Det sociale aspekt skal heller ikke underkendes, det handler ikke kun om forretning. Jeg møder ligesindede med samme
interesse. Mange Hereford-udstillere bor hos Vildbjerg Fritidscenter, hvor vi hygger og
snakker om aftenen.
Allan Kragh, Limousine
Jeg får set, om mit daglige avlsarbejde er lykkedes, når vi konkurrerer mod hinanden.
Det sociale samvær med andre udstillere er vigtigt.
Jens Peder Bojsen, Blonde d´Aquitaine
Jeg udstiller for at vise racen frem, og det er et salgsvindue for os. Kontakten med besøgende er typisk mere ”faglig” end på Landsskuet. Jeg nyder socialt samvær med andre
kødkvægs-kollegaer. Der er blevet rigtig gode forhold for både dyr og udstillere.
Britta og Jens Hansen, Simmental
Forholdene er blevet supergode, efter passagen mellem Hal Q og staldene er lukket. Nu
er det muligt for gæster at besøge staldene uden at skulle udendørs. Hos os er det en

oplagt mulighed for at fremvise nogle af de senest fødte kalve – måske i selskab med
koen. Så er vi lidt på forkant, det gør det lidt lettere til sommer.
Søren Brydsø, Skotsk Højland
Vi deltager på mange skuer, fordi vi synes, det er sjovt og hyggeligt, og desuden kan vi
godt lidt konkurrence-elementet. Vi møder gode kollegaer fra både egen og andre racer
og nyder det sociale samvær. Vi udstiller rolige og omgængelige dyr, så udstillingen er
også et salgsvindue for os. Min datter på 13 år er bidt af dyrskue og synes, der skal en
god grund til, hvis vi ikke skal deltage.

Tilmeldingsskema
Dette er vedlagt og bedes udfyldt og indsendt til Jonna Christoffersen senest den 24. oktober – joc@vikingdanmark.dk – Agro Food Park 12, 8200 Aarhus N.
Værd at vide
Er vedlagt.
Sundhedsregler
Disse er vedlagt og bedes læst grundigt.
Overnatningsmuligheder
Der vil være mulighed for at leje campingplads i forbindelse med skuet. Reservation for
dette skal ske på tilmeldingsskemaet.
Køb af ekstra adgangstegn
Der vil blive tilsendt adgangstegn til skuet pr. mail – 1 pr. udstiller og 1 pr. dyr. Ønsker
man at købe ekstra adgangstegn, kan dette gøre på tilmeldingsblanketten.
Katalog
Kataloget vil være at finde på Dansk Kødkvægs hjemmeside, så hurtigt det er færdigt.
Ønsker man at få en trykt udgave, kan denne bestilles på tilmeldingsblanketten. Prisen er
50 kr. + moms.
Bespisning
I tilmeldingsgebyret er inkluderet spisebilletter til VikingDanmark´s buffet torsdag middag.
1-2 tilmeldte dyr udløser 2 spisebilletter – derefter en ekstra spisebillet pr. dyr.
Aftenfest
Fredag aften arrangeres aftenfest fra kl. 18 - 22 i Hal Q.
2 retter mad kan købes for 145 kr. pr. person. Bestilling skal ske på tilmeldingsskemaet.
Diverse skemaer og regler bliver også lagt på Dansk Kødkvægs og de respektive racers
hjemmesider.
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