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RETNINGSLINJER HEREFORD UNGDOM SHOW 
 

FORMÅL  

Formålet med Hereford Ungdom Show, er at tilbyde Hereford Ungdom medlemmerne mulig-

heden for at udstille dyr, alene blandt øvrige ungdomsmedlemmer. Herforuden vil dette show 

være grobund for nyskabelse af kontakter og sammenhold.    

 

BEDØMMELSE  

Bedømmelsen foregår som udgangspunkt af en udenlandsk dommer, som lever af sin kvæg-

produktion eller har en særlig viden og derfor kan yde en yderst professionel bedømmelse 

med økonomi og produktion for øje. 

Bedømmelsen af både han og hundyr forløber ens. Bedømmelsen starter med den yngste 

gruppe handyr. Handyr færdiggøres helt, inden hundyr trækkes i ringen. Dommeren bestem-

mer hvordan dyrene skal gå rundt i ringen, og hvordan de skal stilles op. 

Alders championater findes før næste hold kommer i ringen. Når alle tre championater er fun-

det, stiller Championater og Reserve Championater op på to/tre rækker, og Grand Champion 

findes. Når Grand Champion er fundet trækker reserven frem.   

Efter endt hundyrbedømmelse trækker Grand Champion Handyr ind i ringen og Supreme 

Champion findes blandt de to Grand Champion dyr.  

 

HOLDINDDELING  

Tyre kan udstilles alene fra 6 måneders alderen. De udstillede dyr inddeles som udgangspunkt 

i tre hold; kalv, junior og senior. Tyre over 12 måneder skal have ring i næsen for at kunne 

udstilles.  

 

Kvier kan udstilles alene fra 6 måneders alderen og frem til udgangen af dens 27. måned. De 

udstillede dyr inddeles som udgangspunkt i to hold; kalv og junior.  

 

Ko med kalv kan udstilles sammen, hvis kalven på første dyrskuedag ikke er fyldt 8 måneder. 

Herefter inddeles dyrene efter koens alder, og som oftest i to hold. Såfremt kalven er ældre 

end 6 måneder kan den både udstilles alene og som ko med kalv.  
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De eksakte holdinddelinger foreligger efter tilmelding, sådan der på bedste vis tages hensyn 

til de udstillere der ønsker flere dyr udstillet. Hvis en udstiller ender med at have flere dyr i 

samme hold, er det udstillerens ansvar at finde en anden udstiller under 30 år. Dette behøver 

ikke være et Hereford Ungdom medlem.  

 

UDSTILLERE  

Alle Hereford Ungdom medlemmer er berettiget til at udstille dyr. Der er ingen aldersgrænse 

for udstilling af dyr, men hvis problemer med at håndtere dyret, er det bedre at have en hjæl-

per med sådan der tages bedst mulig hånd om sikkerheden.  

 

Et Hereford Ungdom medlem har lov til at inviterer en udenlandsk gæst, som dermed også må 

udstille, såfremt vedkommende er under 30 år. Her betales ikke kontingent for udenlandske 

udstillere eller deltagergebyr.  

 

BEKLÆDNING  

Udstilling i Hereford Ungdom regi forudsætter at følgende beklædningsgenstande benyttes:  

• Bordeaux HU polo og/eller HU hoodie, ny model.   

• Blå eller mørke bukser.  

• Bordeaux kastet eller cowboyhat inkl. katalognummer   

• Sikkerhedssko  

• Showstik, frivilligt.  

• Handsker, frivilligt.  

 

Der henstilles desuden til at regler for det pågældende dyrskue opsøges og overholdes.  

 

 

 

 


