LEMVIG MARKED OG DYRSKUE 2022

”Klovdag” - Lørdag den 28. maj

Sidste frist for tilmelding - mandag den 18. april 2022
Kvæg

Praktisk info

Velkommen til Lemvig marked og dyrskue lørdag den 28. maj
2022. Der er nu åbent for tilmelding af kvæg, og som altid er det
gratis at deltage

•

I år har vi følgende dommere:
DH og RDM
Jørgen Knudsen
Jersey		
Thomas Søgaard
Kødkvæg
Erik Ørnsbjerg Johansen

•

Ønsker du hjælp til at udpege egnede dyr til dyrskuet, vil avlsrådgivere fra VikingDanmark gerne hjælpe.

HF og DRH

•

•
•

Det er vigtigt, at du har læst ”Plan og Regler”, som du
finder HER
Dyrene skal vær på dyrskuepladsen senest kl. 08.00 og må
først forlade pladsen igen kl. 16.00
Efter tilmeldingen bestiller Lemvig marked og dyrskue tankprøver fra de mælkeleverende besætninger
Malkekvægsbesætningsejeren skal selv sørge for blodprøver af de udstillede dyr.
Holdindelingen bliver på max 9 dyr pr. hold, dog efter nedenstående kategorier

RDM

Jersey

Livsydelseskøer
DRH over 3.600 kg værdistof.
HF over 50.000 kg mælk
Køer 4. laktation og senere

Kødkvæg
Tyre over 4 år
3 års tyre
Kvier
Kvier
2 års tyre
Tyre over 8. mdr.
Kvier over 8 mdr.
Livsydelseskøer over
Livsydelseskøer over
Kvier over 1 år
3.600 kg værdistof
3.600 kg værdistof
Kvier over 2 år.
Køer 4. laktation og senere Køer 4. laktation og senere Køer

Køer 2. og 3. laktation

Køer 2. og 3. laktation

Køer 2. og 3. laktation

Køer 1. laktation

Køer 1. laktation

Køer 1. laktation

Kvier

Tilmelding
Tilmeldingsskemaet til køer og kvier finder du HER
Tilmeldingsskemaet til kødkvæg finder du HER
Sidste frist for tilmelding er mandag den 18. april 2022

Konkurrencer
Udover avlsbedømmelsen har du mulighed for at få bedømt besætningsgrupper og deltage i mønstringskonkurrence.
Tilmeldingen foregår på dyrskuedagen

Kontaktoplysninger

Tilmeldingen er først gennemført, når du har fået en returmail
med de indtastede oplysninger.

Har du spørgsmål,eller ønsker du hjælp til tilmeldingen, er du
velkommen til at kontakte:

Modtager du ikke denne mail, er det vigtigt, at du kontakter os,
så vi kan få rettet fejlen.

Camilla S. Pedersen - 96630563 - csp@kvxp.dk
Masja Reinhard - 96630550 - mre@kvxp.dk

Har du ændringer?
Vi gør opmærksom på, at ændringer i forhold til det vi har registreret ved din tilmelding, bør ske hurtigst.
Finder du fejl, eller har du ændringer i forhold til det, der står i
kataloget, når du modtager det, bør du ligeledes rette henvendelse til os, så vi kan få rettet fejlen inden dyrskuedagen.

Du kan finde mange flere oplysninger om Lemvig marked
og dyrskue HER.

