Thisted, den 12. april 2022
pjl/dmj

Til tidligere og nye kvægudstillere fra dyrskuerne dækkende Mors og Thy

Dyrskuet Thy-Mors 2022 afholdes fredag 10. og lørdag 11. juni
i Thisted
- så beslutningen om deltagelse skal snart tages!
Områdets dyrskue startes op igen i år som et 2-dages-dyrskue på dyrskuepladsen i
Thisted, med program fredag formiddag. Fredag bliver der om formiddagen fokus på
invitation af mange skoleklasser fra hele området, hvor de skal have en stor og
spændende oplevelse af, hvad maskiner og dyr i landbruget kan anno 2022.
Lørdag er malkekvæg, kødkvæg, heste og øvrige dyregrupper til bedømmelse med
flere underholdningsindslag. Lørdag lukker dyrskuet kl. 16.
Efter et par års pause skal vi ved fælles hjælp samle alle kræfter på at få så mange dyr
af alle dyrearter og racer til at møde frem til den årlige kappestrid her, hvor der er rigtig
gode forhold.
Igen i år har malkeraceforeningerne i Nordvestjylland besluttet at støtte de lokale skuer
med en modtageordning, hvor dyrene vaskes og trækkes til bommen, hvis udstillerne
ønsker det. Det skulle gøre det nemmere for jer udstillere at nå morgenarbejdet
hjemme inden.
Foder: Idéen med fuldfoder til alle, som vi har haft tidligere, vil også blive tilbudt her i
Thisted til alt kvæg.
VIKINGDANMARK vil ligeledes igen i år tilbyde fælles morgenkaffe m/rundstykker –
inden bedømmelsen - ved bommen for udstillere og hjælpere.
Kender du en nabo som kunne tænkes at ville udstille, så skub på, der skal nye til.
Vi håber at finde nye udstillere ved fælles hjælp.

Af specielle tiltag ved kvægudstillingen skal nævnes:
•

Salmonella: Skuet følger de officielle regler til dyrskuer.

•

Udbrud af Mycoplasma: Hvis der er konstateret mycoplasma i besætningen, og der i
den forbindelse er alvorlige symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og
mellemørebetændelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen i 6 mdr.
Transportreglen gør, at dyr ikke må flyttes de sidste 10% af drægtighedsperioden.
7/30 dages reglen, som gælder alle klovbærende dyr er fortsat lempet, så der kan udstilles
på flere dyrskuer i træk med samme dyr – dog efter 7 dage. Øvrige krav i reglen er
gældende.
Der kan udstilles kvier af alle malkeracer uanset indekser. Alder 1-2½ år.
Kvier og tyre af kødkvægrace kan udstilles, hvis de er fyldt 6 mdr. på dyrskuedagen.

•
•

•
•

Plan og regler for skuet i Thy-Mors er vedlagt, hvor bl.a. de veterinære forhold kan studeres.
HUSK - CKR-øremærkning ved alle.

Derby-konkurrence
Efter 2 år uden skue skal vi starte op igen. Der har været for få til de 2 årgange uden
skue, så vi laver et nyt hold. Tilmeld endelig spændende kalve – reglerne vedlagt.
Sidste tilmelding af kvæg er tirsdag 10. maj 2022.
Malkekvægsbesætninger skal tilmeldes mælkeprøver senest d. 29. maj 2022.
For at et dyrskue kan blive stort og flot, kræver det mange dyr. Derfor en opfordring til at tilmelde
dyr på vedlagte tilmeldingsskema.
Ønskes et besøg fra kontoret i forbindelse med tilmelding, kan man ringe til kontoret i Skejby
- telf. 87 28 20 00 – senest tirsdag 3. maj.
Bak op om det lokale skue, så byens besøgende kan se de mange flotte dyr, som står i hele
området.

Kødkvæg
Der vil blive en stor og flot kødkvægudstilling. Det er et prima udstillingsvindue for egen
besætning og racen.
Der, hvor man sætter malkekøerne ud, ønskes tit kødkvægsdyr ind i stedet. Ved at møde op i
Thisted vil man få god PR for sine dyr.
Der vil blive arrangeret mønstringskonkurrence. Ønsker I de officielle mønstringsregler – så se
Dansk Kødkvægs hjemmeside: http://www.danskkoedkvaeg.dk/dyrskuer/
Med venlig hilsen
Palle J. Larsen
Dyrskueudvalget
Vedlagt:
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