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Kødkvægsskue i Herning
Af Søren Grunnet, næstformand, Dansk Kødkvæg
Dansk Kødkvæg afholder Kødkvægsskue 1. og 2.
december i forbindelse med Agromek i Herning.
Som i 2018 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 1. december, mens besætningskonkurrence og udvælgelse af ærespræmiedyr afvikles fredag den 2. december.
Tilmeldingsfristen er 24. oktober 2022
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 vores håb at kunne mønstre den absolutte
elite, når vi samles til et par gode dage 1. og 2. december.
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 glæ-

der os til at se jer i Herning med eller uden dyr i
Herning. Tag nu endelig naboen med.
Tilmeldingsskema
Skemaet bedes udfyldt og indsendt til Camilla Bøgested Jessen senest 24. oktober – cbj@vikingdanmark.dk
Overnatningsmuligheder
Der vil være mulighed for at leje campingplads i
forbindelse med skuet. Reservation for dette skal
ske på tilmeldingsskemaet.
Køb af ekstra adgangsbillet
Der vil blive tilsendt adgangsbillet til skuet pr. mail
– et pr. udstiller og et pr. dyr. Ønsker man at købe
ekstra adgangstegn, kan dette gøres på tilmeldingsblanketten.
Katalog
Kataloget vil være at finde på Dansk Kødkvægs
hjemmeside, så hurtigt det er færdigt (omkring en
uge før skuet).
Bespisning
I tilmeldingsgebyret er inkluderet spisebilletter til
VikingDanmark´s buffet torsdag middag. 1-2 tilmeldte dyr udløser to spisebilletter – derefter en
ekstra spisebillet pr. dyr.
Aftenfest
Torsdag aften arrangeres aftenfest kl. 18 - 22 i Hal
Q.
To retter mad kan købes for 165 kr. pr. person. Bestilling skal ske på tilmeldingsskemaet.

Tilmeldingsskema til Kødkvægsskue i Herning
1. og 2. december 2022
Indsendes pr. e-mail eller pr. post til: cbj@vikingdanmark.dk eller
Camilla Bøgested Jessen, Agro Food Park 12, 8200 Aarhus N.
Tilmeldingsfrist: mandag den 24. oktober
CHR-nr./bes.nr.:
Udstillers navn:
Adresse:
Postnr./by:
Tlf.:
E-mail:
Sæt X
Race

Dyr
CKR-nr.:

Kvie

Tyr

Ko

Ko
m/kalv

Ønsker at opstille show-boks

Ja

Ønsker tilslutning af el til føntørrer (pris kr. 350,00 + moms)

Ja

Ønsker campingplads (pris kr. 500,00 + moms)

Antal

Bestilling af katalog (pris kr. 50,00 + moms)

Antal

Tilmelding til fest i Hal Q (pris kr. 165,00 + moms)

Antal

Indmeldelsesgebyr
Enkeltdyr (kvie/tyr/ko)
Ko m/kalv i boks

Kalvens
CKR-nr.:

kr. 300,00 + moms pr. dyr
kr. 600,00 + moms

Opkrævning vil ske ved udsendelse af faktura i januar måned 2023.
Tilladelse – dataudtræk
Ved tilmelding af dyr til dyrskuet, har du samtidig givet tilladelse til, at skuet kan lave udtræk fra Kvægdatabasen/ Dyreregistreringen for de dyr, der tilmeldes dyrskuet. Dataudtrækket vil blive brugt til udarbejdelse af katalog, tavler og anden
information om de udstillede dyr.

Det attesteres herved, at ovenstående oplysninger er korrekte, og at jeg er gjort bekendt med skuets generelle
bestemmelser i ”Værd at Vide” og gældende ”Sundhedsregler”.
Dato: ______________

______________________________________________________
(Underskrift)

Program Kødkvægsskue Agromek 2022
Onsdag den 30. november
17.00 – 21.00 Dyrene ankommer
17.30 – 21.30 Alle dyr vejes

Torsdag den 1. december
9.00 – 17.00 Bedømmelse

Fredag den 2. december
10.00 Besætningsgruppekonkurrence
11.00 Interbreed besætningsgrupper
12.30 Interbreed handyr
13.00 Interbreed hundyr
14.00 Uddeling af ærespræmier
15.00 Kødkvægsskuet lukker og dyrene må forlade stedet
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