PLAN OG REGLER
FOR

DYRSKUET I RIBE
CHR nr. 102749

Fredag 31. juli 2020
Tilmelding:

Find skema:
Mail:
Post:

ribedyrskue.dk
info@ribedyrskue.dk
Ribe Dyrskue, v/ Jens Christiansen,
Roustvej 126, Roust, 6818 Årre

Ønskes besigtigelse af dyr forud for tilmelding - bedes man henvende sig i god tid til sin
avlsrådgiver inden for kvægavlsforeningen.
Skuet har udpeget følgende lokale experter/vejledere: Malkekvæg: Peder Laustsen,
Kødkvæg : Jørgen Wind og får: Lars Linding

Malkekvæg skal igen i år tilmeldes tankprøve:
senest fredag 19. juni kl. 10
Tilmelding af heste, kødkvæg, får og malkekvæg (hvert enkelt
dyr)

:

senest mandag 6. juli kl. 10

Tilmeldingsfristen skal overholdes af hensyn til færdiggørelsen af kataloget.

DYRSKUETS LEDELSE OG ADMINISTRATION

Dyrskuet arrangeres af:
Tovholder:

Sydvestjysk Landboforening
John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø

Jens Christiansen

tlf. 25 57 99 20

Karen Kjær, Koldingvej 16, Kalvslund, 6760 Ribe
Jørgen Wind, Jernvedvej 10, 6690 Gørding
Kurt Bennedsen, Sdr. Lourupvej 38, 6690 Gørding
Solveig Nielsen, Gårdevej 23, 6823 Ansager
Irene Holm, Peder Skrams gade 2, st. 6700 Esbjerg
Lars Linding, Juulbjergvej 10, 6760 Ribe
Peder V. Laustsen, Ø. Vedsted Mark 1, 6760 Ribe

tlf. 22 62 03 67
tlf. 23 44 25 30
tlf. 22 24 44 01
tlf. 20 16 12 23
tlf. 24 66 66 39
tlf. 61 75 46 12
tlf. 40 42 72 03

Dyrskueudvalget:
Formand:
Pladsinspektør:

Skuets dyrlæge: Klaus Snede Pedersen
Ribe Egnens Dyreklinik
Industrivej 30 B, 6760 Ribe

tlf. 24 45 56 49

OBS! OBS! OBS! OBS!
For almene veterinære betingelser for at deltage i Ribe Dyrskue 2020 med dyr (kvæg,
heste, kaniner, får og geder) henvises til de almene ”Sundheds for dyrskuer”, som vare
tages og løbende opdateres af SEGES. Reglerne findes her: https://www.landbrugsin
fo.dk/Kvaeg/Sundhedogdyrevelfaerd/Sider/Sundhedsreglerfordyrskuet.aspx
Læs også de øvrige regler igennem i dette dokument!
Husk desuden at se bestemmelserne vedr. besætninger med hjorte, når/hvis dette er aktuelt.
Alle udstillede dyr vaskes på deres egne, anviste pladser - ikke hos genboen!
Det er et krav, at det efterfølgende indberettes til CHR-registeret, at de på skuet mødte dyr
har været fremstillet (udstationeret) på skuet. Dette sørger skuet for. Tjek efterfølgende egen
hændelsesliste.
Transportregel: Transport af dyr må ikke ske i den sidste 1/10 af drægtigheden, og 14 dage
efter fødsel. (Dvs. 30 dage for kvæg, 34 dage for heste, 15 dage for får og geder).

BESTEMMELSER VEDR. DYREUDSTILLINGEN

KVÆG
Alt kvæg skal være registreret i CHR-registeret og øremærket med to øremærker med det
9/11-cifrede dyrenummer. Dyr af malkeracerene skal være født i besætninger under officiel
ydelseskontrol.
Dyr fra besætninger eller områder af landet, hvor anmeldelsespligtige husdyrsygdomme forekommer, må ikke føres til skuet.
Til skuet må kun føres husdyr, som ikke viser tegn på sygdom. Vær specielt opmærksom på
hud- og klovsygdomme.
Det påhviler udstilleren, forinden dyret sendes til skuet, at tilkalde en dyrlæge, hvis noget dyr
i besætningen eller i udstillerens varetægt viser ophørt ædelyst, feber, savlen, ømmelig gang
eller andre sygdomstegn, der kan vække mistanke om anmeldelsespligtige sygdomme. Besætninger med dyr med nævnte symptomer må ikke udstille dyr på skuet.
Hvis der bliver konstateret alvorlige smitsomme sygdomme i udstillerens besætning efter, at
der er sendt dyr til skuet, skal dette uopholdelig meddeles til Veterinærchefen i Fødevareregionen (Veterinærdirektoratet).
Køer og kvier, der har kastet inden for de seneste 14 dage forud for skuet, må ikke tilføres
skuet. Der må ikke udstilles kreaturer, der efter normal drægtighed kan forventes kælve under skuet. Der må ikke udstilles kalve, som er yngre end 14 dage.
Køer af malkeracerne skal i samtlige regnskabsår have været under officiel ydelseskontrol.
Ved udstilling af dyr, der er importeret, kræves, at disse har gennemgået privat isolationskarantæne og bestået prøven for IBR, BVD samt for Salmonella og Yersenia, og at der er mærket med godkendt rødt CKR-øremærke.
I de besætninger, som dyrene kommer fra, må der ikke være konstateret og ej heller være mistanke om forekomst af smitsomme sygdomme. Skulle noget sådant forekomme under selve
skuet, skal dette straks meddeles skuets ledelse.

HOLDINDDELING
DH/DRH RDM
Enkelte køer
Tyrefamilier *, køer, min. 3 køer
Kofamilier **
Enkelte kvier, 30-8 måneder, født 15/1-2018 –14/11-2019
Tyrefamilier, kvier, min. 3 kvier

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

DJ

Kødkvæg
***

X
X
X
X
X

Enkelte køer og enkelte kvier vil blive inddelt i hold af passende størrelse, specielt under
hensyntagen til de helt unge kvier og de helt gamle køer.
Køer/kvier i familier skal være født inden for samme aldersinterval som gældende for enkelte
køer/kvier.
Køer/kvier, som tilmeldes i familier, tilmeldes automatisk også som enkeltdyr, men samme
dyr kan kun fremstilles i et hold.
*

Tyrefamilier er: Køer/kvier med samme fader.

** Kofamilier er: I lige, ubrudt linje - stammoderen og minimum to køer, som i lige linje
nedstammer fra den udstillede stammoder, skal fremstilles eller tre mødrene halv- eller
helsøstre uden stammoder.

I lige, brudt linje - stammoderen samt minimum tre køer, som nedstammer fra den udstillede stammoder, skal fremstilles.
En kofamilie skal bestå af mindst tre dyr, og fremstilles der kun tre dyr, skal alle være
køer, men fremstilles der flere end tre dyr, kan det overskydende antal være kvier.
*** Kødkvæg udstilles efter samme retningslinier som malkekvæg, dog generelt i henhold til

reglerne for de respektive racer.

FÅR OG GEDER
Hvor intet andet er nævnt, betegnes får/væddere henholdsvis geder/bukke normalt som dyr.
Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomst til skuet. Syge dyr, herunder dyr med
ringorm, lus, skab, gedekopper eller orf gives ikke adgang til skuet.
Der kan udstilles dyr af officielt anerkendte racer. Dyrene skal være med i fåre-/gederegistrering (Gefa).
De udstillede dyr skal uanset race være racerene. Racerenhed skal være mindst 87,5 procent.
Hvis raceforeningen/-udvalget har godkendt et krydsningsprogram, kan krydsningslam/-kid
medtages.
Tvivlstilfælde vedrørende racerenhed, afvigelser i type, farve og aftegn afgøres af udstillingsudvalget /dyrskuets ledelse.
Importerede dyr: Dyr, der er importeret til Danmark inden seks måneder forud for skuets
afholdelse, kan udstilles, såfremt de er godkendt i relation til gældende importregler.
Såfremt der senere end seks måneder forud for skuets afholdelse er importeret dyr til besætningen, kan andre dyr fra besætningen ikke udstilles. Dyr fra besætninger, der har indkøbt
dyr fra importbesætningerne, kan ikke udstilles, hvis importen er foretaget senere end seks
måneder forud for skuets afholdelse. Besætninger, der har købt eller haft samdrift fra/med
importbesætninger, er under de samme regler.
Anbefaling ved hjemtagning: Alle, der hjemtager dyr fra skuet, skal orienteres om, at man
bør behandle hjemtagne dyr på samme måde som indkøbte dyr (30 dages karantæne, fodbad
m.v. Dyrskuet har etableret fodbad, som skal benyttes af alle dyr inden hjemkørsel).
Tuberkulose: Ønskes dyr udstillet fra ejendomme med hjortehold, skal hjortene have gennemgået officiel tuberkuloseundersøgelse med negativt resultat.
Udstilles får/geder fra besætninger, der også har kvæg, skal kvægbesætningen opfylde betingelserne, der er gældende for besætningen, der udstiller på skuet – dette gælder alle veterinære forhold.
Øremærkning: Det bemærkes, at dyrene og lam/kid skal være mærket med godkendte plastøremærker.
Uldlængden: På de udstillede væddere og får må uldlængden ikke være over to centimeter.
Får med længere uld afvises af dommerne. Får, der er faconklippet, afvises af dommerne.
Mellem den/det enkelte raceforening/-udvalg og dyrskueledelsen kan det dog aftales, at
får/væddere med over to centimeter uld kan udstilles, men dette indebærer, at der i dyrskuebedømmelsen skal foretages en uldbedømmelse.

Tandstilling: Får og mohairgeder med over- eller underbid større end svarende til en
tændstik (ca. to mm) kan ikke bedømmes.
Halelængde: For alle får/væddere født her i landet skal halen dække endetarms- eller
kønsåbning - hvis ikke afvises fåret/vædderen.
Alder: De udstillede dyrs alder afgøres på grundlag af det kalenderår, hvori de er født. Får
født i november og december måned, kan udstilles i hold for de respektive efterfølgende kalenderår.
Samlinger af får/geder: En samling skal bestå af tre får. Får tilmeldt som samling kan fremstilles som enkeltdyr, såfremt udefra kommende årsager (sygdom m.m.) forhindrer, at samlingen kan opstilles - samt at dette er meddelt skuets kontor og dommerne inden bedømmelsen.
Afkomssamlinger: Får/geder, der tilmeldes til fremstilling i afkomssamlinger, vil tillige kunne tilmeldes til individuel fremstilling og bedømmelse. Forældredyret kan indgå i samlingen,
men deltager ikke i bedømmelsen.
Besætningsgrupper af får/geder: Udstillere kan med får/væddere deltage i en besætningskonkurrence uden yderligere tilmelding. En besætningsgruppe består af fire tilmeldte dyr,
mindst tre får, maks. en vædder.
Der må maks. være to dyr fra den enkelte årgang. Alle hundyr skal være født i udstillerens
besætning. I gruppen kan indgå et dyr, som er født i besætningen, men som på udstillingstidspunktet er ejet af andre.
Besætningskonkurrencen afvikles på tværs af racerne, men uden tildeling af point.
Lam/kid: Får/geder kan undlade at møde med lam/kid, når læmning og to måneders vægt er
indberettet inden tilmelding til dyrskuet. Alle tre-årige og ældre får skal have født og opfostret mindst to lam i udstillingsåret. Kødgeder, der er to år og derover, skal have læmmet siden forrige års dyrskuesæson.
For Texel kræves, at to-årige og ældre får skal møde med lam. For alle racer gælder, at to-års
får kan opdeles i to hold - et lam hhv. to lam.
For får/geder, der er skyllet og derved ikke selv har født lam/kid i udstillingsåret, gælder, at
der samtidig med tilmeldingen skal indsendes en skylleattest.
Præmiering:
Ærespræmie kan tildeles alle (enkelte eller samling).
Bedste førsteårs handyr og hundyr udpeges på tværs af racerne.

KANINER
Udstillingen arrangeres af Sydvestjysk Kaninavlerforening

HESTE

Generelt kræves der mindst tre leds afstamning for hingste og to leds for hopper. For alle heste skal foreligge en stamtavle (registreringsattest eller afstamningsoplysning).
Alle heste have hestepas, som skal følge hesten under transporten. Føllene skal chipmærkes
og have pas, senest når de er seks måneder eller ved udgangen af fødselsåret alt efter hvilken
dato, der er senest.
Alle heste skal pålægges trense inden fremvisning i ringen.
Der udstilles racevis. Ved anmeldelse må racen tydeligt angives. De af Landsudvalget for
Heste almindeligt godkendte racer i Danmark kan udstilles.
Hopper på 4 år og derover, kan medbringe føl (føl skal være mindst 14 dage gammelt (henv.
transportreglerne)).
Det anbefales, at alle heste vaccineres mod influenza to gange. Afsluttende vaccination
bør være foretaget mindst tre uger før skuet.
Dommerne udpeger skuets bedste hingst, skuets bedste hoppe samt skuets bedste føl ved
min. tre fremmødte. Kun dyr tildelt minimum 23 point kan deltage i udpegningen til skuets
bedste.
Der afholdes mønstringskonkurrence – alle kan deltage – sæt kryds på tilmeldingsblanket
ten.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER
Enhver udstiller kan udstille så mange dyr, der ønskes, når krævede attest(er) er udfyldt forskriftsmæssigt. Udstillere skal garantere og på forlangende dokumentere deres opgivelsers
rigtighed mht. stamtavle, ydelsestal m.v.
På skuet kan kun udstilles dyr, der er rettidigt tilmeldt og optaget i kataloget.
Udstillerne skal efter bedste overbevisning garantere dyrene sunde og fri for skjulte fejl.
Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Syge dyr, herunder dyr med
ringorm, lus eller skab, gives ikke adgang til skuet. Der er dyrlæge til stede ved modtagelse
fra kl. 06.30. Dyrene aflæsses ved dyrlægebommen og trækkes til udstillingsbommene. Dog
forbliver får og geder på traileren og transporteres helt hen til udstillingsboksene inden afløsning, således at sammenblanding med andre dyrearter undgås pga. smittefare med klovsyge.
Straks efter bedømmelsen er afsluttet for hvert enkelt hold, udleveres rosetter.
Ingen kan deltage i bedømmelsen af dyr, han/hun selv er ejer eller opdrætter af eller på anden
måde økonomisk interesseret i.
Det er ikke tilladt at uddele bånd og ærespræmier, som dyrskueudvalget eller tovholder ikke
er blevet informeret om på forhånd.
Udstillere bærer selv risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri og vandskade,
og anden form for beskadigelse inklusiv alle veterinære forhold såvel under forsendelse som
under udstillingen, ligesom udstillerne er ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande pga. fejl eller forsømmelse fra udstillernes eller deres medhjælpers
side.

Udstillere må under dyrskuet i et og alt rette sig efter ledelsens anvisninger. Undladelse heraf kan medføre udelukkelse fra at udstille. Alle stridigheder vedrørende dyrskuet afgøres af
dyrskuets ledelse (formandskaber) med udelukkelse af rettergang.
I tilfælde af, at flere dyr tilmeldes skuet, end der kan opstaldes i de bestående bomme, forbeholder skuets ledelse sig ret til at afvise nogle af de tilmeldte dyr efter nærmere fastsatte retningslinjer.
Hvis skuet aflyses, kan der ikke gøres krav på erstatning for afholdte udgifter.
De præmierede dyr må ikke forlade skuet før kl. 16.30.
Udstillerarmbånd sendes gratis til udstillerne efter følgende regler: Der udleveres et udstillerarmbånd pr. dyr, dog maks. seks pr. udstiller. Armbånd skal være påsat og fremvises ved ankomsten for at få adgang til pladsen.
Det er udstillernes ansvar, at dyrene har adgang til vand og foder. Halm findes på pladsen.
Indtegningspenge:
Får og geder kr. 50,- + moms
Kvæg og heste kr. 100,- + moms
Regning udsendes efter modtagelse af tilmelding. Ingen refusion af det indbetalte ved afbud i
ugen op til skuet; altså afbud modtaget fra/med mandag den 27. juli 2020.

