
DOMMERKURSUS	  

	  

Kære	  Raceformand/Racerepræsentant	  

Dansk	  Fåreavls	  Avlsudvalg	  afholder	  kursus	  i	  Kåring,	  Dyrskuebedømmelse	  samt	  Interbreedbedømmelse	  søndag	  den	  20.	  november	  
2016	  kl	  8,30	  på	  Landsskuepladsen	  i	  Herning.	  

Kurset	  henvender	  sig	  til	  dyrskuedommere,	  kåringsdommere	  samt	  folk,	  som	  gerne	  vil	  dygtiggøre	  sig	  i	  at	  finde	  de	  rigtige	  avlsdyr	  i	  
egen	  besætning.	  

Vi	  vil	  bede	  jer	  offentliggøre	  dette	  i	  jeres	  forening/gruppe.	  Også	  på	  jeres	  hjemmesider	  og	  jeres	  Facebook-‐grupper.	  –	  Og	  skubbe	  på	  
eventuelle	  nye	  dyrskuedommer-‐emner.	  Samt	  på	  denne	  måde	  at	  synliggøre	  jeres	  race.	  

Først	  er	  det	  meningen,	  at	  I	  skal	  finde	  en	  repræsentant,	  der	  kan	  fortælle	  om	  racens	  beskrivelse.	  

Desuden	  får	  vi	  brug	  for	  en	  vædder	  til	  Interbreed-‐konkurrencen,	  1	  får	  til	  racens	  beskrivelse	  –	  samt	  et	  får	  til	  kåringen.	  (Udover	  det	  
håber	  vi,	  at	  et	  par	  racer	  vil	  komme	  med	  mindst	  5	  dyr	  ekstra	  –	  til	  en	  dyrskuebedømmelse.	  Disse	  dyr	  skal	  være	  samme	  alder).	  –	  Vi	  får	  
brug	  for	  to	  trækkere	  pr	  race:	  Èn	  til	  kåring	  –	  og	  én	  til	  Interbreed-‐konkurrencen.	  Derudover	  bliver	  der	  brug	  for	  nogle	  trækkere	  til	  
dyrskuebedømmelsen.	  (Her	  anbefaler	  vi,	  at	  racerne	  taler	  sammen	  om	  at	  hjælpe	  hinanden	  –	  også	  med	  afløsning).	  

Veterinære	  krav	  er	  som	  ved	  Landsskuet	  (se	  www.landsskuet.dk).	  	  	  

Deltagergebyr:	  50-‐100	  kr	  –	  alt	  efter,	  hvor	  mange	  tilmeldinger,	  der	  kommer.	  (Helst	  kontant)	  (Ikke	  for	  trækkere).	  

Foder	  medbringer	  I	  selv.	  Der	  er	  strøelse	  til	  rådighed.	  –	  Desuden	  medbringes	  forplejning	  til	  udstillere	  og	  trækkere.	  (Vi	  tager	  
kaffemaskiner	  med).	  Vi	  vil	  være	  glade	  for	  hjælp	  til	  rengøring	  og	  kaffebrygning.	  

Deadline	  for	  tilmelding	  til	  Asger:	  asger.markussen@mail.dk:	  1.	  november.	  Dette	  gælder	  både	  for	  racer	  og	  for	  kursusdeltagere.	  
(Helst	  pr	  mail).	  

Foreløbigt	  program:	  

8,30	  Ankomst	  og	  dyrlægekontrol	  +	  Kaffedrikning	  (selv	  medbragt)	  

9,30	  Velkomst	  ved	  Formand	  for	  Avlsudvalget	  Henning	  Nielsen	  

9,45	  Indlæg	  ved	  Asger	  Markussen	  (Etiske	  krav	  til	  dommerens	  arbejde).	  

10,00	  1	  person	  fra	  hver	  race	  orienterer	  om	  dyrets	  udseende	  (5	  minutter	  hver).	  

11,00	  Deltagerne	  (i	  hold	  med	  en	  erfaren	  dyrskuedommer	  som	  leder)	  kårer,	  dyrskuebedømmer	  og	  interbreed-‐bedømmer.	  (afbrudt	  
af	  frokost	  kl	  	  12,00).	  

12,30	  –	  fortsat	  bedømmelse	  

14,00	  Kaffe	  og	  afrunding	  

16,00	  Der	  forventes	  afslutning.	  

Venlig	  hilsen	  

På	  Avlsudvalgets	  vegne:	  

Asger	  Markussen	  

	  



	  

	  	  

	  


