Aarhus den 5. april 2022

Indbydelse til kødkvægsudstillere 2022
Landbrugsmessen afholdes i år lørdag og søndag den 28. & 29. maj.
Kødkvægudvalget under Landbrugsmessen Gl. Estrup vil hermed gerne opfordre dig til at udstille
dyr på landbrugsmessen. Af hensyn til det rent praktiske arbejde er det nødvendigt, at du tilmelder
dine dyr i god tid og allersenest den 25. april.

Tilmelding
Dyr kan tilmeldes på hjemmesiden via dette link: Tilmelding af dyr Arkiv - landbrugsmessen.dk
Tilmeldingsgebyr: kr. 200,00 + moms pr. enkeltdyr og kr. 260,00 + moms for ko med kalv i boks.

Sundhedsregler
Se vedhæftet dokument.

Campingplads
En campingplads på messen koster kr. 300,00 + moms og kan bestilles via hjemmesiden.

Afkomsgrupper
Der vil igen i år være mulighed for at udstille afkomsgrupper. Der skal være min. 3 dyr pr. gruppe.

Mønstringskonkurrence
Søndag kl. 14.30 bliver der afholdt mønstringskonkurrence for de unge til og med 16 år. Kl. 14.45
mønstringskonkurrence fra 17 år og opefter. Den, der mønstrer dyret, skal enten være aktiv
udstiller eller hjælpe til på messedagene ved kødkvægsudstillingen. Tilmelding skal ske senest
søndag morgen kl. 09.00.

Opstilling af bomme
Vi vil opfordre til, at man møder op for at hjælpe med opstilling af bomme søndag den 22. maj kl.
13.00, og alle hjælper så vidt muligt med nedtagning søndag kl. 16.00.

Fælles morgenkaffe
Kvægudstillere indbydes til morgenmad og briefing om dagens forløb lørdag og søndag kl. 08.00 i
fællesteltet. Vært og sponsor for morgenmad er VikingDanmark – du skal derfor ikke selv købe
morgenmadsbillet.

Armbånd til udstillerne
Der følger 2 armbånd med til det første dyr og 1 armbånd pr. dyr derefter. Ekstra armbånd kan
bestilles på messens hjemmeside. Prisen er kr. 125,00 pr. armbånd, som gælder begge dage.
Har du spørgsmål vedr. kødkvægudstillingen – kontakt Søren Brøgger – tlf. 91537674

Med venlig hilsen
Kødkvægudvalget / Søren Brøgger

