
 

 

 

 Kødkvægsskue i Herning  
 
Af Søren Grunnet, Næstformand Dansk Kødkvæg  
 
Dansk Kødkvæg afholder Kødkvægsskue den 1. og 2. december i forbindelse med 
Agromek i Herning.  
Som i 2018 bliver skuet holdt i de helt perfekte rammer i de nyindrettede stalde, som lig-ger 
lige ved siden af Hal Q. Det betyder igen, at en hel række praktiske forhold, for ek-sempel af-
standen mellem bedømmelsespladsen og stalden, publikumsadgang til stalde-ne og forhold 
omkring vaskepladsen, er i top og findes ikke bedre i Danmark.  
Programmet bliver som det plejer at være. Det vil sige indledende bedømmelser torsdag den 
1. december, mens besætningskonkurrence og udvælgelse af ærespræmiedyr afvik-les fre-
dag den 2. december. 
  
Tilmeldingsfristen er den 26. oktober 2022 
 
Vi håber, at I vil bakke op om Kødkvægsskuet i Herning, så vi kan vise de mange besø-
gende i forbindelse med Agromek, heraf mange fra udlandet, hvad Dansk Kødkvæg står for. 
Det er en ideel mulighed for at få startet træningen til næste års dyrskuer at starte med at 
udstille på Kødkvægsskuet.  
Det er vores håb at kunne mønstre den absolutte elite, når vi samles til et par gode dage 1. 
og 2. december.  

Da vi forventer mange dyr udstillet til Kødkvægsskuet, bliver der masser af dyr at kigge på. 

Måske er det der, din kommende tyr eller hundyr skal købes. Der er også mulighed for at få 

et syn på, hvordan afkommet af de forskellige tyre ser ud. Vi glæder os til at se jer i Herning 

med eller uden dyr i Herning. Tag nu endelig naboen med. 

 
Tilmeldingsskema 
Dette er vedlagt og bedes udfyldt og indsendt til Camilla Bøgested Jessen senest den 
26. oktober – cbj@vikingdanmark.dk  
 
Sundhedsregler 
Disse er vedlagt og bedes læst grundigt. 
 
Overnatningsmuligheder 
Der vil være mulighed for at leje campingplads i forbindelse med skuet. Reservation for 
dette skal ske på tilmeldingsskemaet. 
 
Køb af ekstra adgangstegn 
Der vil blive tilsendt adgangstegn til skuet pr. mail – 1 pr. udstiller og 1 pr. dyr. Ønsker 
man at købe ekstra adgangstegn, kan dette gøre på tilmeldingsblanketten. 
 
Katalog 
Kataloget vil være at finde på Dansk Kødkvægs hjemmeside, så hurtigt det er færdigt 
(omkring 1 uge før skuet). 
 
Bespisning 
I tilmeldingsgebyret er inkluderet spisebilletter til VikingDanmark´s buffet torsdag middag. 
1-2 tilmeldte dyr udløser 2 spisebilletter – derefter en ekstra spisebillet pr. dyr. 
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Aftenfest 
Torsdag aften arrangeres aftenfest fra kl. 18 - 22 i Hal Q. 
2 retter mad kan købes for 165 kr. pr. person. Bestilling skal ske på tilmeldingsskemaet. 
 
Diverse skemaer og regler bliver også lagt på Dansk Kødkvægs og de respektive racers 
hjemmesider. 
 
 
 

De bedste hilsner 

Dansk Kødkvæg  


