
  

Indbydelse til  
  
  

det 35. Sjællandske Efterårsskue 2021 
  

  

  

  

  

  

Det Sjællandske Efterårsskue   
  

 

 



Program  
  

Sted:    Andelslandsbyen Nyvang, 4300 Holbæk   

Tidspunkt:   lørdag d. 16. og søndag d. 17. oktober 2021  
  

Program:   lørdag d. 16. oktober 2021 

      

 8:30 – 9:45  Indsyning af dyr (Vigtigt da porten lukker 9:45)  

 11.00 -   Skuet åbnes (Alle skal deltage)  

 11.30 – 16.00  Bedømmelse   

 18.30 -   Middag i Andelslandsbyen   

  

Program:    søndag d. 17. oktober 2021   
  

 08.30 – 09.30  Fælles morgenbord (husk tilmelding lørdag)   

 10.00    Skuet åbner   

 10.15 – 11.45  Bedømmelse / mønstringskonkurrence   

 11.45 – 12.30  Præsentation af champion dyrene   

 13.30    Uddeling af ærespræmier   

 16.00    Skuet lukker   

  

Dommere: Keld Balle og Ib Ravn   

  

Bedømmelse: Efter engelsk mønster – der udpeges dog ikke supreme 

champion.   

  

Påklædning: Alle trækkere samt medhjælpere i ringen, SKAL være iført 

Herefordforeningens showdress.  (Blå bukser, hvid skjorte, vest, slips og 

cap i farven bordeaux) men hvis man ikke har nævnte kan man evt. låne af 

nogen af de andre. Slips kan købes på skuet.  

  

Tilmeldingsgebyr: kr. 300,00 pr. dyr. Ved tilmelding af 3 dyr eller flere  

250,00 kr. pr. dyr.   

  

Tilmeldingsgebyret indbetales på Mobil Pay nr. 3056JL eller i Danske Bank 

reg.nr. 4398 konto nr. 4843523269, samtidig med tilmeldingen med 

angivelse af udstiller.   

  

Middag i Andelslandsbyen d. 16. oktober 2021 på Nyvang kl. 18.30.  

   

Pris for menuen kr. 200 pr. person (må gerne betales sammen med 

tilmeldingen, men kan også betales ved spisningen).  

Drikkevarer kan købes rimelige priser.   

 

 

Husk og medbringe Pokalerne om lørdagen   



Tilmeld venligst på tilmeldingsblanketten – vedhæftet separat    
  

  

Katalog:   Der udarbejdes katalog over skuet.  

Annoncer for avlere modtages gerne.  

Pris pr. annonce er 250,00 kr.  

Henvendelse til Peter Birch, 20 45 42 15 eller sbhereford@gmail.com    

  

  

Tilmeldingsfrist: 26. september 2021 (absolut sidste frist, dyr kan IKKE tilmeldes efter denne 

dato)  
  

Tilmelding sendes til sbhereford@gmail.com   
  

OBS: Vær opmærksom på, at der er 4 kalvehold. Kalv kan udstilles sammen med ko indtil 

kalven er 7 mdr. Kalve mellem 6-7 mdr., der udstilles sammen med ko, skal samtidig udstilles i 

det yngste kalvehold som enkeltindivid. Der betales kun et tilmeldingsgebyr for deltagelse i 

begge hold.   
  

HUSK AT FLYTTE DYRENE TIL CHR.NR. 900349 (ANDELSLANDSBYEN) MED KODE 50 

VED UDFLYTNING OG KODE 51 NÅR DYRENE SKAL HJEM.   
  

Vi gør samtidig opmærksom på, at reglerne for transport af dyr (både egne og andres dyr) 

SKAL overholdes. Læs om regler på flg. hjemmeside på internettet: www.lr.dk og søge info: 

dyretransporter. Du kan også kontakte din lokale fødevareregion.   
  

Støt HOLBÆKSKUET – mød op med Jeres dyr og få en sludder over en kop kaffe med andre 

HEREFORDFOLK.   
  

Vi glæder os til skuet og håber på stor tilslutning.   
 

Overnatningsmuligheder/ skal aftales med Jette Graves, tlf. 51 72 86 51 
  

I værelser i Andelslandsbyens lejrskole, pris pr. person pr. nat, 150,00 kr. Medbring selv dyner, 

puder og lagner.   
  

Campingvogne kan evt. opstilles – der er strøm og vand 
  

OBS:  
  

I Andelslandsbyen Nyvang, er der kommet en port lige efter det tidligere 

billet hus. Porten er lukket mellem kl. 9:45 og 16 og derfor kan man først 

komme ind med sine dyr efter kl. 16:00 om fredagen og ligeledes komme 

ud efter kl. 16 om søndagen  

          

        



    

  

HOLDINDDELING    

      

  

  
  

  

        

        

        Tyrekalve                    

1  15.04.21 16.02.21            
2  15.02.21 16.12.20    Champion  og r es. Champion tyrekalve vælges   

3  15.12.20 16.10.20   fra hold 1 -  4    
4  15.10.20 

    

16.07.20    

    
  
  

  
  

    

    
   Juniortyre                    

5  15.07.20  16.04.20            
6  15.04.20  16.01.20    Champion  og r es. Champion junior tyr vælges   

7  15.01.20  16.10.19    fra hold 5  - 8    
8  15.10.19  

    

16.04.19    

    
  
  

  
  

    

    
   Senior tyre                    

  
9  15.04.19 16.10.18    Champion  og r es. Champion senior tyr    
10  15.10.18 16.10.17    vælges fra  hold   9 - 11    

11  15.10.17  

    

og over    

    
  
  

  
  

    

    
   Kviekalve                    

12  15.04.21 16.02.121           
13  15.02.121 16.12.20   Champion  og r es. Champion kviekalv vælges    

14  15.12.120 16.10.20    fra hold   1 2 - 15    

15  15.10.120 

    

16.07.20    

    

  

  

      

      
   Junior kvier                    

16  15.07.20 16.04.120           
17  15.04.20  16.01.20   Champion  og res. Champion junior kvie    

18  15.01.20  16.10.19    vælges fra  hold   16 - 19    

19  15.10.19  16.04.19      

          

      

      
   Køer med egen kalv født efter den 15.03.2019    

20 Op til 16.04.19     
21 15.04.19 16.10.18  Champion og res. Champion ko m/kalv 

vælges fra hold   20 - 23 22 15.10.18 16.10.17  
23 15.10.17 og over     

     

 

 

 



 

BEMÆRKNINGER:  

Det er meget vigtigt, at der på tilmeldingsblanketten anføres hele det 9-cifrede CKR-nr.  

KUN DYR FRA BESÆTNINGER MED SALMONELLA STATUS 1 KAN UDSTILLES  

Udstillere står selv for evt. forsikring af dyr  

 

OBS OBS 

Husk coronapas i tilfælde I skal ind og spise  


