
Kære Herefordudstillere og publikum på Landskuet i Herning 2022 
 

Hermed infobrev nr. 2 

 
Se programmet for Hereford på side 2. 

 

Vedr. udstilling af dyr 

Det er op til de enkelte udstillere selv at ajourføre sig med de gældende transportregler samt sundhedsregler for 

Landsskuet 2022. Sundhedsreglerne kan findes på Landsskuets hjemmeside www.landsskuet.dk 
 

- Dyrene opstaldes besætningsvis i stald 52 (samme stald som vi plejer)  
- Showbokse opstilles, ved gavlen mod købmanden, stald 52. Man bedes vise hensyn til en rationel opstilling af 

boksene, så vi alle kan være der. 

- Der opfordres til at showblæsere IKKE bliver brugt i staldene. 

 

Vejning 

Der kan vejes dyr onsdag d. 29. juli fra kl. 10-21. 
Til info vil der være repræsentanter fra Hereford på følgende tidspunkter:   

Kl. 10-11 - Hereford sammen med Limousine.  
Kl. 19-20 - Hereford sammen med Limousine. 

 
Udlevering af katalognumre til Hereford cap 

Fra torsdag morgen kan man afhente fortrykte katalognumre i Herefordstanden. 

 
Info 

Bemandingsplan for PR-stand og udmugning, program samt div. info fra landsskuet, vil være at finde på porten ved 
siden af Herefordstanden. Bemandingsplaner vil blive hængt op onsdag aften.  

Tjek venligst og byt hvis nødvendigt. 
Når man har tjans i Herefords PR-stand ser vi gerne, at man som min. er iført en Herefordvest. 

 
Når stalden forlades - lørdag eftermiddag - skal halm og møg lægges ud på midtergangen  
Vi hjælpes ad, da vi alle gerne vil hjem – alternativt sender Landskuet en regning til herefordforeningen. 
Dyrene må forlade skuet lørdag kl. 16.30. 
 

Husk – gentagelse fra infobrev 1 - at medbringe vundne pokaler fra sidste Landsskue. Husk at få jeres navn 

indgraveret inden. Afleveres i Herefordstanden sammen med en flaske boblevand. 

 
Praktisk info: 

Herefordforeningen opfordrer til, at man under bedømmelsen er iført foreningens showdress, som består af: 
Bordeaux Showvest, Hereford cap bordeaux m. plastlommer til katalognumre, Hereford slips, hvid skjorte samt blå 

(cowboy-)bukser. Cap og slips kan købes i PR-standen. 

 

Kager til fælles kaffe/kagebordet fredag eftermiddag - under pokaloverrækkelsen 

Vi søger kagebagere til kaffebordet. Tilmelding til Ulla Bonde, mail: Bondehereford@mail.dk.  NB: Kagerne skal selv 

kunne opbevares indtil fredag eftermiddag – medbring gerne en kande med kaffe eller the. 
 
Vi ses til nogle gode dage i Herning. 
 

Med venlig hilsen 
 
Per W Kristensen 
Herefordforeningen  

mailto:Bondehereford@mail.dk


 

PROGRAM FOR HEREFORD 2022 

 

 

Torsdag d. 30. juni 
 
Kl. 7.00   Morgenmøde i stalden 
 
Kl. 8.30 – 11.45 Bedømmelse af Hereford - Store Ring 1  
  Starter med bedømmelse af 1. gangsudstillere. 
 
Kl. 12.00 – 13.30 Fortsættelse af bedømmelse i Kødkvægsring C 

 
Dommer: James Graham, Nord Irland – Oversætter: Lisbeth S. Henriksen 
Dommer assistenter: Mikkel Christiansen og Emma Christiansen 

 
Kl. 19.00  Grillen er klar på campingpladsen ( ”Hereford-street” ) 

Medbring egen mad og drikke, borde stole og service m.v. 
 
 

Fredag d. 1. Juli 
 
Kl. 7.00  Morgenmøde i stalden 
 
9.00 – 10.30 Bedste par, besætnings- og ærespræmiekonkurrence.   

- Kødkvægsringen 
   
10.45   Afkomsfremvisning  

v. bommene v. stald 49 
 

   

Mønstringskonkurrence (kl 14-15.30) - Kødkvægsringen 

 
Kl. 14.00   Mønstringskonkurrence - Miniputter  
Kl. 14.30   Mønstringskonkurrence - Juniorer  
Kl. 15.00   Mønstringskonkurrence - Seniorer  
 

Kl. 15.45  Diplom- og Pokaloverrækkelse med kaffe og fælles kagebord. 
   
 

Kl. 18.30  Danmarks største Dyreskuefest i Hal G med spisning, musik og dans 
Køb billetter online via Landsskuets tilmeldingsside til og med tirsdag den 28. juni. 

……ellers er grillen klar på campingpladsen kl. 19.00 
 
 

Lørdag d. 2. Juli 
 
Kl. 8.00  Morgenmøde i stalden 
 
Kl. 11.00–12.00  Interbreed konkurrence – Store Ring 
 
Kl. 13.00-14.30 Ærespræmieoverrækkelse 
  Dyrene skal være klar ved den Store Ring kl. 12.55 


