
Huskeliste: 

✓ M3 attest (KOPI) 
✓ Sundhedsdokument  
✓ Klovsyge attest 
✓ Ejererklæring til klovsyge attest 
✓ Ejererklæring til Dyrskuet 
✓ Registreringsattest til bil 
✓ Registreringsattest til trailer 
✓ Udfyldt Transportdokument 
✓ Tillægsattest til trailer om 

dyretransport 
✓ Træktov 
✓ Grimer/halsbånd 
✓ Spande til vand 
✓ Foderkrybber 
✓ Evt hø-net 
✓ Hø/wrap 
✓ Foder/foderbilletter 
✓ Armbånd/billetter 

 

Onsdag:  

Vi sætter grinder og scene op i fåreteltet. 
Der er mulighed for at sætte sine ting op. 
Hvis man har lyst og mulighed for at hjælpe 
må man gerne kontakte Camilla 51317939. 

 

 Torsdag:  

Der er indsyning af dyr næsten hele dagen. 
Husk at have et dyretransport skilt på 

traileren. Dyrlægen tager imod dit 
sundhedsdokument og nogle gange tager de 
også M3 papiret, derfor er det en god ide at 
have den med i kopiform. Det er altid en god 
ide at have et ekstra sundhedsdokument 
med i reserve samt stamtavlerne på dyrene. 

Husk at I skal køre fårene ind til boksene 
også selvom I får andet af vide af dyrlægen. 

Dyrene sættes i de anviste bokse. Det er en 
god ide at strø med halm først!! Så det ikke 
ender i ulden. Derefter kan man hente vand 
og wrap tæt på stalden. Hvis der ikke er 
wrap, kommer det først senere – så det er 
en god ide at have lidt wrap/hø med 
hjemmefra, da fårene hurtigt falder sammen 
i vommen. 

Der er ikke de store vaske og ordne 
muligheder, så alt pudsning af fårene skal 
helst foregå hjemme.  

Fredag: 

Denne dag er altid hektisk. Der er skemaer 
med rækkefølgen og en cirka tidsplan. Ved 
det angivne tidspunkt bør man være klar til 
at gå i ringen med sit dyr. Men hold øje med 
racen før din. Det kan være tidsplanen ikke 
holder helt.  

Når du går i ringen skal dyrets nr. være 
tydeligt og tilgængeligt for dommere og 
sekretær. God ide at sætte den på brystet af 
dig selv. Du går altid med dyret tættest på 

dommeren i en cirkel. 

Påklædning: 

Ved mønstring er det velanset at bære hvide 
bukser og hvid skjorte/bluse, men det er 
ikke et krav. Det er også okay at komme i 
reklametrøjer for egen firma/stald og 
neutrale bukser. Dog skal man huske 
ordentligt fodtøj. Det må ikke være træsko 
eller klip-klapper. 

Racepræsentation: 

Det er en del at dyrskuet, at man stiller med 
sine dyr til Racepræsentationen. Så husk at 
tjek hvornår det er i kataloget. 

Søndag: 

Inden man forlader pladsen søndag, har 
man ryddet alle de grinder væk som er brugt 
ved sine dyr + ting. Der må kun ligge halmen 
tilbage på de pladser man har haft.  

OBS: 

Af hensyn til smittefare af klovsyge er det 
vigtigt at man ikke trækker fårene ud på 
vejene, men holder sig på græsset omkring 
fåreteltet og hen til Ringen. 

 

 

 


