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Almindelige bestemmelser for Roskilde Dyrskue 2021 
 
For at kunne udstille skal ejeren være bosiddende inden for området Sjælland, Møn, Lolland-Falster 
eller Bornholm eller være inviteret af Roskilde Dyrskue.  
 
Ingen kan tilkendes anerkendelse uden at være ejer af det eller de udstillede dyr. Ret til at modtage 
anerkendelse tilkommer dog også aktieselskaber og foreninger, når dyrene ejes af foreninger eller 
disses medlemmer. 
 
Det påhviler hvert dommerhold ved sin formand, umiddelbart efter at bedømmelsen er sluttet at 
indføre denne med motiver i dommerprotokollen, få protokollen underskrevet af hele dommerholdet og 
aflevere protokollen til sekretariatet. Dommerne er bemyndigede til at overføre dyr fra den ene gruppe 
til den anden. 
 
Dommerne har frie hænder og selvstændigt ansvar for udførelsen af deres hverv, dog i henhold til 
reglerne. Der kan gives ærespræmie til dyr, der opnår mindst 23 point 
 
Efter at bedømmelsen er afsluttet, indføres resultatet i dommerprotokollerne, og når disse er 
underskrevet, er den trufne afgørelse inappellabel. 
 
Ingen kan være dommer, når vedkommende selv udstiller i de hold, dommerudvalget skal bedømme, 
eller når der inden for disse hold udstilles dyr, i hvis bedømmelse han/hun er direkte økonomisk 
interesseret. Roskilde Dyrskue har ret til at lade suppleanten indtræde eller flytte vedkommende til et 
andet dommerhold.  
 
Ethvert dyr, der tilkendes anerkendelse, skal udstilles på en sådan måde, at alle kan tage det i øjesyn 
og blive bekendt med hvilken anerkendelse eller hvilken plads, det har opnået ved bedømmelsen. 
Dommerne kan beslutte at tilbageholde en anerkendelse.  
 
For at kunne udstilles i en samling skal dyret også være udstillet som enkeltindivid. 
 
Dyrets ejer må indestå for rigtigheden af den alder, afstamning og ydelse, som han/hun har opgivet 
ved tilmelding. Ligeledes må han/hun indestå for, at dyret ikke har fejl, der let kan undgå dommernes 
opmærksomhed.  
 
Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger, der af Fødevareregionen er sat under offentligt tilsyn. 
 
Såfremt forholdene gør det umuligt at skaffe plads til alle de tilmeldte dyr, kan Roskilde Dyrskue i 
samråd med udstillingsudvalgene foranledige, at der foretages en prioritering.  
 
På dyrskuepladsen leveres foder og halm til de udstillede dyr, efter nærmere aftale med 
udstillingsudvalgene. 
 
Dyrene skal være på dyrskuepladsen senest kl. 8.00 fredag morgen. For kvæg, får, geder og 
kaniners vedkommende dog torsdag. 
 
Ifølge Bekendtgørelse nr. 185 vedrørende dyrskuer, foretages der en veterinær syning af alle dyr. Ved 
denne syning vil dyr, der har symptomer på smitsomme sygdomme blive afvist. Dette gælder også dyr 
med ringorm. Enhver risiko for afvisning af dyr ved denne syning bæres alene af udstilleren. 
 
Roskilde Dyrskue kan kræve et dyr hjemsendt, såfremt det skønnes farligt for dyr eller mennesker, 
eller kræve at det forbliver i stalden. 
 
Ingen dyr må fjernes fra dyrskuepladsen før søndag aften efter kl. 17.00. Dyr, der uden skriftlig 
tilladelse trækkes bort fra skuet inden for de i programmet fastsatte mødetider, fortaber retten til 
præmie, og udstilleren vil blive udelukket for udstilling af dyr i 5 år. 
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Udstillerne skal under skuet, i et og alt, rette sig efter de givne regler og følge alle anvisninger fra 
Roskilde Dyrskue eller dennes repræsentanter.  
 
Der etableres nattevagt, men dyrskuet påtager sig intet økonomisk ansvar for de på pladsen værende 
dyr og rekvisitter. 
 
Udstillere bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden 
form for beskadigelse såvel under forsendelse / transport som under udstillingen. Udstillerne er tillige 
ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller 
forsømmelse fra udstiller eller medhjælpers side. Det kan anbefales udstillerne at sikre sig i den 
henseende gennem et tillæg til bestående forsikringer. 
 
Tilmeldingsfrist: 
Heste den 1. april.  
Kødkvæg den 15. april 
Malkekvæg, får, geder samt kaniner den 1. maj.  
Malkekvæg: Forhånds tilmelding af besætning senest den 10. april (Kun Chr nr.) 
 
Tilmeldingsgebyr    Gebyr           Moms  I alt kr.  
 
Grundgebyr pr. udstiller (ikke kanin). .   336,00 84,00 420,00 
 
Malkekvæg: ..........................................     160,00 40,00 200,00 
Kalvekonkurrence: 
Kalve under 1 år.....................................   240,00 60,00 300,00 
For 3. års kalve skal der betales almindeligt tilmeldingsgebyr. 
 
Kødkvæg: .............................................   272,00 68,00 340,00 
Kødkvæg: (ko med kalv i boks) ..............   320,00 80,00 400,00 
 
Heste: ....................................................   320,00 80,00 400,00 
Heste: Gangartskonkurrence .................   300,00  300,00 
 
Får og geder: ........................................    80,00 20,00 100,00 
 
Kaniner, grundgebyr pr. udstiller........   48,00 12,00 60,00 
Kaniner ..................................................   40,00 10,00 50,00 
 
De fastsatte tilmeldingsgebyrer gælder for alle, dog fratrækkes aktive medlemmer af Gefion, Østdansk 
Landboforening, Odsherreds Landboforening, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landøkonomisk 
Selskab, Sjællandske Familiebrug og Landboungdommen kr. 200,00 inkl. moms (dog ikke ved 
kanintilmeldinger). 
 
Hvis sekretariatet skal indberette tilmeldinger, opkræves et gebyr på kr. 400,- 
 
For dyr, der afmeldes senest den 25. maj 2021, vil tilmeldingsgebyret blive tilbagebetalt.  
 
Udstilleren kan ikke disponere over staldpladsen, ved afmelding eller udeblivelse. 
 
Al færdsel på dyrskuepladsen er på eget ansvar og risiko. 
 
Enhver besøgende må rette sig efter alle bestemmelser truffet af Roskilde Dyrskue. 
 
Roskilde, februar 2021 
Roskilde Dyrskue v/ Charlotte Frimer Petersen  
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Afdeling for heste 
 
For alle heste gælder, at de skal være godkendt af eller tilknyttet et avlsforbund under Landsudvalget. Der kan 
kun udstilles hingste, vallakker og hopper, hvor der foreligger et hestepas udstedt af – eller godkendt af 
Landsudvalget for Heste og som afstamningsmæssigt er godkendt af den pågældende avlsretning. Hingste på 3 
år og derover skal være avlsgodkendt af avlsforbund under Landsudvalget for Heste. Hingste der udelukkende 
har avlsgodkendelse via licens eller EU-godkendelse kan ikke udstilles. 
Kårede hopper skal være avlsgodkendt af avlsretninger under Landsudvalget for Heste. Der kræves mindst 3 
leds afstamning for hingste, dog således at hingstens afstamning kan godkendes til kåring i det respektive 
avlsforbund og 2 led for hopper. Dog kræves for heste, der ønskes udstillet som Oldenborg, at de tilhører 
hovedafsnittet.  
 

Der udstilles i 4 hovedgrupper: 
 

Gruppe A: Specialracer 
Gruppe B: Dansk Varmblod 
Gruppe C: De svære heste (koldblod) 
Gruppe D: Småheste og ponyer 
 

Gruppe A omfatter: 
 

1. Frederiksborgheste, renavlede eller m. max. 50% anerkendt fremmed afstamning. 
2. Oldenborgheste, renavlede eller m. max. 75% fuldblod/anglonormanner(Condor)blod 
3. Trakehnerheste 
4. Lipizzanerheste 
5. Knabstrupper 
6. Pinto 
7. Palomino Sportsheste Avlsforbund 
8. Frieserheste 
9. Arabisk fuldblod OX 
10. Shagya-, Sports-,  Angloaraber X og Hispanoraber 
11. Pura Raza Espanola (P.R.E.) 
12. Fuldblodsheste XX 
13. Travheste 
14. Paint Horse 
15. Quarter Horse 

 

Gruppe B omfatter:   
1. Dansk Varmblod 

 
Gruppe C omfatter:   
 

1. Jyske heste 
2. Belgiskeheste 
3. Shireheste 
4. Dansk Tinker Forening 
5. Nordsvensk Brugshest 

 

Gruppe D omfatter: 
 

1. Fjordheste 
2. Islandske heste 
3. Haflinger heste 
4. Fellponyer (Dispensation) 
5. Danske Sports Ponyer 
6. Connemara ponyer 
7. New Forest ponyer   
8. Dartmoor ponyer   
9. Dansk Gotlands Russ 
10. Welsh Mountain, Welsh ponyer og Welsh cob 
11. Shetlandsponyer 
12. Dansk Miniature Hesteforening 
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Inden for hver gruppe og race (type) kan der udstilles til bedømmelse eller præsentation i følgende hold: 
 
Hold nr. 
 
  1.  Hingste på 6 år og derover.  
  2.  Hingste på 4 og 5 år.   
  3.  Hingste på 3 år.  
  4.  Hingste på 2 år.   
  5.  Hopper på 4 år til og med 15 år med eget føl ved siden. Føllet skal være efter avlsgodkendt hingst, og føllets  
   Afstamning skal kunne godkendes i et af forældrenes forbund.  
  6.  Hopper på 6 år og opefter, uden eget føl ved siden, der udstilles i samling. 
  7.  Hopper på 4 - 5 år, som ikke foler i indeværende år, kan kun udstilles, hvis de deltager i en samling 

    eller gangartskonkurrencen (se særligt regelsæt). 
8.  Hopper på 3 år, der ikke foler i indeværende år.   

  9.  Hopper på 2 år. 
10.   Vallakker kan udstilles, hvis de deltager i en samling efter en hingst eller hoppe 
11.  Samlinger efter hopper, mindst 3 stk. eventuelt inkl. moderen. Al       
       afkom skal være mindst 2 år gamle. 
12.  Hoppefamilie, mindst 3 generationer i lige linie - mindst 2 år gamle. 
13.  Samlinger efter hingste, mindst 5 stk. - mindst 2 år gamle. 
 
For at kunne udstilles i en samling skal dyrene være udstillet som enkeltindivid. Følhopper over 15 år kan 
udstilles, hvis de indgår i en samling.  
 
Gangartskonkurrence: Ved tilmelding betales et startgebyr på kr. 300,- som tilbage betales efter deltagelse i 
konkurrencen. Ved afmelding inden dyrskuets start tilbagebetales de kr. 300,-. 4 og 5 års hopper som udstilles 
men deltager ikke i konkurrencen får ikke startgebyr retur. Konkurrencen er kun for de udstillede heste. 
 
De udstillede hestes alder følger kalenderåret. 
 
Skulle en udstillet hoppe mod forventning fole under dyrskuet, bliver den udelukket fra bedømmelse og 
præsentation. 
 
Hopper, der påregnes at skulle fole inden for 34 dage, eller har folet inden for de seneste 14 dage anses 
ikke for transportegnede. 
Føl anses ikke for udstillingsegnede, hvis de er under 14 dage gamle og navlen ikke er afhelet.  
Heraf følger, at hopper og føl, omfattet af ovenstående ikke kan udstilles. 
 
Dispensation fra nærværende regler kan i særlige tilfælde gives af Dyrskuets ledelse. 
 
Halekuperede heste importeret efter den 1. januar 1995 kan ikke udstilles.  
 

Ved importerede heste samt heste som ikke registres af SEGES/Hest SKAL der vedlægges KOPI AF 
AFSTAMNINGSPAPIR. 
 
Alle heste skal være ledsaget af et gyldigt pas efter gældende regler (husk medicinsider) 
 
Al bedømmelse af heste skal foregå på bedømmelsesbanerne, og i bevægelse. Alle udstillede dyr skal møde til 
de programsatte aktiviteter. 
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Særlige bestemmelser for heste. 
 
For at kunne udstille skal ejeren være bosiddende inden for Sjælland, Møn, Lolland-Falster eller Bornholm. Der 
kan dog dispenseres herfra til ejere af heste, der indgår i samlinger. Avlsgodkendte hingste kan udstilles, når de 
i udstillingsåret er udlejet og virker mindst 3 måneder i dyrskuets område, herunder på udstillingstidspunktet, 
uanset at ejeren/ejerne er bosiddende uden for dyrskuets geografiske område. 
 
Tilmeldingerne er først endelige, når de er godkendt af Dyrskueledelsen, og SEGES/Hest har efterkontrolleret de 
på tilmeldingerne givne oplysninger. Mangelfuld udfyldning af tilmeldingsskemaerne kan medføre udelukkelse 
fra dyrskuet. 
 
I konkurrencen om sjællandspræmien for hingste kan hver avlsretning indstille en 4 årig eller ældre fløjhingst, 
der har fået 23 points eller derover. 
 
Ved udpegning af skuets bedste følhoppe kan hver avlsretning indstille en fløjhoppe med føl ved siden, der har 
opnået 23 points eller derover. 
 
Til konkurrencen om skuets bedste 2-års hoppe kan hver avlsretning indstille fløjen i 2-års holdet, hvis den har 
opnået mindst 22 points. 
 
Til konkurrencen om skuets bedste 3-års hoppe kan hver avlsretning indstille fløjen i 3-års holdet, hvis den har 
opnået mindst 23 points. 
 
Til konkurrencen om skuets bedste føl, kan hver avlsretning indstille et føl. Føllet skal dog være mindst 14 dage 
gammelt. 
 
Til konkurrencen om skuets bedste samling kan hver avlsretning indstille en fløjsamling med 22 points eller 
derover (se punkt 11, 12 og 13). Konkurrencen gennemføres kun, såfremt mindst 3 samlinger indstilles. 
Samlinger på enkelt 5 dyr skal vises side om side på række. Samlinger på mere end fem dyr kan vises på 2 
rækker. Hvis der indgår en hingst i samlingen, kan denne vises særskilt. 
 
Vedrørende afvikling af fælleskonkurrencer: Mønstringen foregår på trekantbane. Skridt på lille trekantbane og 
trav på stor trekantbane. Når man er færdig med sin fremvisning, skal man trække ud til hegnet og følge hegnet 
tilbage til rækken. Hvis dette ikke følges, kan speakeren vælge at afbryde konkurrencen og lade den 
efterfølgende begynde igen 
 
Der kan gives ærespræmie til dyr, der opnår mindst 23 points. 
 
For at en race eller afdeling kan få et selvstændigt dommerhold, skal der være anmeldt mindst 5 heste. 
 
Ved fremvisning skal børn under 16 år (ponyrytter) bære ridehjelm. 
 
Alle udstillere skal ved indsyning til skuet aflevere en skriftlig erklæring på de udstillede hestes sundhedsstatus. 
Udstilleren erklærer ved sin underskrift, at de udstillede heste kommer fra en ejendom eller et stutteri, hvor der 
ikke er forekommet smitsomme sygdomme indenfor den sidste måned. Hermed menes 1 måned fra afslutningen 
af sidste sygdomsudbrud, således at risiko for smitteoverførsel er overstået. Hvis denne regel overtrædes, kan 
besætningsejeren drages til ansvar. 
 

Alle heste skal være vaccineret mod influenza og stivkrampe. Heste påbegyndt vaccination før 01.01.2013 
skal være vaccineret med 2 basisvacciner med 21-92 dages mellemrum. Heste påbegyndt vaccination efter 
01.01.2013 skal være vaccineret med 2 basisvacciner med 21-92 dages mellemrum. Herefter en 
boostervaccine tidligst 5 mdr. og senest 7 mdr. efter 2. basisvaccination. Herefter 1 gang årlig. Sidste 
basisvaccination skal ske senest 7 dage inden dyrskuets start.  
 
Vaccination mod herbesvirusabort anbefales efter gældende anvisninger. 
 
Heste kan i forbindelse med bedækning/insemination forlade pladsen i tidsrummet kl. 18.00 til 08.00. Tilladelse 
skal foreligge fra Hesteavlskontoret. 
 
Bokse tildeles fortrinsvis 3-årige og ældre hingste samt følhopper. 
Udebliver en hest fra udstilling disponerer dyrskuet over opstaldningspladsen. 


