
 

 

 

Aarhus, den 5. april 2022 

Indbydelse til malkekvægsudstillere 2022 
 

Landbrugsmessen afholdes i år lørdag og søndag den 28. & 29. maj. 

Malkekvægudvalget under Landbrugsmessen Gl. Estrup vil hermed gerne opfordre dig til at udstille 
dyr på landbrugsmessen.  

Tilmelding  

Tilmelding af besætningsnumre: senest tirsdag den 19. april til Jonna Christoffersen på 
joc@vikingdanmark.dk eller tlf. 87282009. 

Tilmelding af dyrenumre: senest mandag den 25. april via hjemmesiden: 

Tilmelding af dyr Arkiv - landbrugsmessen.dk 

Tilmeldingsgebyr: kr. 252,00 + moms pr. dyr. 

Reserve-dyr 
Også i år kan der tilmeldes reservedyr. 
For hver 3 dyr (pladser), der tilmeldes, kan man tilmelde ét reservedyr, som kommer med i kataloget. 
Det betyder, at man kommer med det antal dyr, som man har bestilt plads til, men man vælger som 
udstiller, hvilke af dyrene i kataloget, der kommer. Man betaler kun for de pladser, der er bestilt. 
(Notér evt. reservedyr under bemærkninger på tilmeldingssiden!) 
For kvier gælder, at de skal være født i tidsrummet 01.01.2020 – 28.05.2021. 

Sundhedsregler er vedhæftet. 

Hvis du ønsker hjælp til udvælgelse af dyr, kan du kontakte din lokale avlsrådgiver. 

Af hensyn til fordeling af pladser og holdinddeling bedes eventuelle frameldinger oplyst senest 
torsdag den 12. maj. 

Dyrene må ankomme fredag aften mellem kl. 18 og 20. 

Program 
Vi vil igen i år have malkekvægsudstilling over 2 dage – altså både lørdag og søndag. Opstaldning 
af dyrene sker i telte, der er sat op hen over bommene. 

Den faglige del af programmet er foreløbigt sat til at starte kl. 09.30 og slutte kl. 14.30 begge 
dage. 

Punkterne fordeles som nedenstående. 

Lørdag Søndag 
Bedømmelse af køer 
Ærespræmiekonkurrence 
Miss Gl. Estrup 
Bedømmelse af kvier og kalve 

Besætningskonkurrence 
Legatuddeling 
Gl. Estrup prisen 
Super-ko konkurrence 
Mønstringskonkurrence 
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Kalveudstilling 
I samarbejde med Team Future fortsætter vi succesen med en kalveudstilling – se bilag. 

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. 

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

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.  

 

Med venlig hilsen 

Jacob Therkildsen    

Fmd. for Malkekvægudvalget 

 


