Aarhus, den 5. april 2022

Indbydelse til udstillere af får, lam og geder 2022
Landbrugsmessen afholdes i år lørdag og søndag den 28. & 29. maj.
Fåreudvalget under Landbrugsmessen Gl. Estrup vil hermed gerne opfordre dig til at udstille får/lam
og geder på Landbrugsmessen Gl. Estrup.

Tilmelding
Dyr kan tilmeldes på hjemmesiden via dette link: Tilmelding af dyr Arkiv - landbrugsmessen.dk
Tilmeldingsgebyr: kr. 120,00 + moms pr. boks.
Sidste frist for tilmelding er den 25. april.

Nye udstillere
På Landbrugsmessen Gl. Estrup er vi meget glade for nye udstillere, derfor modtager de en lille
gave for deres fremmødte dyr.

Campingplads
En campingplads på messen koster kr. 300 + moms og kan bestilles via hjemmesiden.

Lammeskue
Lammene kan udstilles både som enkeltdyr og i hold. Hvis man ønsker at stille et lammehold,
opfordrer vi til at samle et hold bestående af 3-4 lam. Lammene kan udstilles både som klippet og
med uld, hvilket er op til den individuelle udstiller.

Bedste lam
Vædder- og gimmerlam født i indeværende år kan deltage uanset, om de er fravænnet eller ej.
Lammene noteres som enkelt dyr på tilmeldingsskemaet.

Dommere
Henning Nielsen og Brian Lundgaard står for bedømmelsen af dyrene om lørdagen.
Fårene vil som tidligere år blive opstaldet i bokse placeret i telt. Der vil blive stillet gratis kraftfoder,
græsensilage, hø og halm til rådighed. Den enkelte udstiller skal selv medbringe spande til foder og
vand.

Sundhedsregler
Sundhedsregler vedhæftet. Regler vedr. klovsyge er ens for får og geder. Besætningerne skal
være testet fri for maedi visna, og attesten er gyldig 3 år fra prøveudtagningen.

Besætningskonkurrence
Bedømmelsen begynder lørdag formiddag med besætningskonkurrence på tværs af alle racer.

Skuets bedste 1 års dyr
Skuets bedste 1 års vædder og 1 års får udpeges på tværs af samtlige racer.

Klappelam / Flaskelam
Vi vil gerne have nogle klappelam / flaskelam på fårearealet, hvilket kan trække mange tilskuere til,
når de skal fodres.
Har du et eller flere klappelam / flaskelam, du vil medbringe på skuet, medes du kontakte Anna
Brøgger – gerne via en sms på tlf. 2573 0335.

Børnedyrskue
Se oplysninger på hjemmesiden www.landbrugsmessen.dk.

Besøg messens hjemmeside
-

Her findes kort over pladsen
Hovedprogrammet
Fåre- og gedeprogrammet
Katalog over dyrene og udstillerlisten
Tilmelding af dyr samt køb af billetter til aftenfest for udstillere

Med venlig hilsen

Julius Brøgger – tlf. 21494929
Anna Brøgger – tlf. 25730305 – mail: annamondrupbrogger@gmail.com

