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1. Holdinddeling
Tyre
8 - 12 mdr.
13 – 18 mdr.
19– 24 mdr.
Over 25 mdr.

Kvier
8 - 12 mdr.
13 – 18 mdr.
19 – 24 mdr.
25 – 36 mdr.

Køer m. kalv, kalv højest 8 mdr.
Under 37 mdr.
37 – 48 mdr.
Over 48 mdr.



Kvier over 36 mdr. kan ikke uds lles



Goldkøer kan ikke uds lles



”Ingen kan lkendes anerkendelse uden at være ejer af det eller de uds llede dyr. Ret l at
modtage anerkendelse lkommer dog også ak eselskaber og foreninger, når dyrene ejes af
foreninger eller disses medlemmer.”

2. Opgaver for dyrskueansvarlig
Avlsforeningen udpeger dyrskueansvarlig, der:
1.
2.
3.

Deltager i og repræsenterer racen ved dyrskuets orienteringsmøder
Sender avlsforeningens avlsmål l dyrskuet.
Indkalder interesserede l uds llermøde forud for skuet og har ansvaret for racestand, herunder
laver a aler om hvem, der gør hvad, inklusive vagtplan for standen under dyrskuet
4. A aler bånd samt point- eller placeringsrose er med dyrskuet ledelse
5. A aler med dyrskuets ledelse, at der l bedømmelsen afsæ es d l såvel bedømmelse som
gennemførelse af diverse konkurrencer
6. Orienterer eventuel udenlandsk dommer om bedømmelsen med mere eller a aler med en anden
7. Præsenterer aktuelle dyr i ringen l bedømmelse eller a aler med en anden – hvis mikrofon er l
rådighed
8. Oversæ er dommerkommentarer eller a aler med en anden
9. Tager notater fra/referat af bedømmelsen l oﬀentliggørelse i Highland Nyt eller årsjournalen eller
a aler med en anden
10. Tager fotos af mindst alle vinderdyr l oﬀentliggørelse i Highland Nyt eller årsjournalen eller a aler
med en anden.
11. Kontrollerer at lmeldte dyr overholder be ngelserne for uds llingen, før kataloget trykkes.
12. Sikrer at dyrene er klar ved bedømmelsespladsen l programsat d samt sikrer, at afsat d l
bedømmelsen ikke overskrides.
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3. Opgaver for dommerassistent
1. Deltager i ”morgenmøder” for dommere og assistenter, hvis dyrskuets ledelse a older møde. Sørger
for, at udenlandsk dommer deltager
2. Videregiver info l uds llerne fra disse møder samt om bedømmelsen og andre ak viteter
3. Indhenter info hos dyrskuets ledelse/sekretariat om antal ærespræmier l Skotsk Højlandskvæg
4. Sikrer, at rose er, eventuelle bånd samt mikrofon er l stede ved bedømmelsespladsen, inden
bedømmelsen starter
5. Bistår dommer og trækkere på bedømmelsespladsen
6. Bedømmelsen sker i denne rækkefølge:

7.
8.
9.

10.



De enkelte hold i katalognummerorden



Tildeling af ærespræmier



”Bedste enkeltdyr (vinderdyr)” inden for de forskellige kategorier, se punkt 4 om udpegning
af ”vinderdyr”

 Bedste grupper
Oplyser dommer om kataloginfo om uds llede dyr, hvis dommer e erspørger denne info
Uddeler rose er, hvis dommeren ikke uddeler
Sikrer, at dyr l ærespræmiekonkurrence og udpegning af bedste dyr/gruppe kommer l
bedømmelse. Sikrer, at reglerne for ærespræmier og udpegning af ”bedste dyr” bliver fulgt. Uddeler
rose er l vinderne, hvis dommeren ikke uddeler
Udfylder bedømmelseslister, sikrer dommerens underskri samt afleverer snarest e er
bedømmelsen underskrevne bedømmelseslister i dyrskuets sekretariat.

4. Retningslinjer og opgaver for dommere
Avlsforeningen ser gerne, at dommeren:


Ikke besig ger skuets uds llede Highland Ca le i staldene, inden bedømmelsen



Føler på dyret i forbindelse med bedømmelsen for at vurdere dets muskelfylde



Lader kalvens kvalitet indgå i bedømmelsen af ”ko med kalv” – 70% ko / 30% kalv



I forlængelse af bedømmelsen begrunder dyrenes placering og ldelte point.

Dommere bedømmer og ldeler fremmødte dyr point på en skala fra 18 l 24 point e er dyrets kvalitet.
Ved den indledende bedømmelse kan der højest ldeles 23 point, i forbindelse med konkurrencen om
ærespræmier/udpegning af bedste hun- og handyr. kan dommeren opgradere dyr af fremragende kvalitet
l 24 point, Avlsforeningen mener at dyr med Crop Ears ikke bør kunne ldeles 24 point på dyrskuer.
Bedste hun- og handyr ldeles ikke nødvendigvis 24 point, men kun når dyrets kvalitet bere ger l det.
E er bedømmelsen udleverer dommeren eller dommerassistenten point roset l trækkerne.
I forbindelse med bedømmelsen udpeger dommeren de dyr, der e erfølgende skal konkurrere om
ærespræmier.
Ærespræmiekonkurrencen

Ærespræmiekonkurrencen afholdes som en knock-out konkurrence, hvor alle deltagende
dyr rangeres. I ærespræmiekonkurrencens rangerede dyr, udpeger dommeren ligeledes de dyr der
skal modtage pokaler og deltage i Interbreed konkurrencen.
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Dommeren udpeger ”vinderdyr” i de rangerede dyr således:
Landsskuet i Herning: Bedste Tyr under to år (roset); Bedste Tyr (roset), Bedste Ko (roset); Bedste
Kvie (roset); Bedste Hundyr (roset); Bedste Highland Ca le (roset samt bånd), Bedste hjemmeavlede
Highland Ca le (Roset) Bedste Par (roset), Bedste Besætningsgruppe (roset). (Bedste Tyr og Bedste
Hundyr deltager i Landsskuets Interbreed-konkurrencer).
Roskilde dyrskue: Bedste Tyr, Bedste Kvie, Bedste ko, Bedste Hundyr, Bedste Highland Ca le. Der er
rose er l ærespræmiedyr samt bånd l bedste Highland Ca le. (Bedste Tyr og Bedste Hundyr
deltager i dyrskuets Interbreed-konkurrencer).
Det fynske Dyrskue, Odense: Bedste Tyr under 18 måneder, Bedste Tyr over 18 måneder, Bedste Ko,
Bedste Kvie under 18 måneder, Bedste Kvie over 18 måneder, Bedste Hundyr over 18 måneder,
Bedste hjemmeavlede Highland Ca le, Bedste Highland Ca le. Der er rose er l ærespræmiedyr.
(Bedste Tyr under 18 måneder, Bedste Tyr over 18 måneder, Bedste Hundyr under 18 måneder samt
Bedste Hundyr over 18 måneder deltager i dyrskuets Interbreed-konkurrencer)
Kødkvægsskuet: Bedste Tyr (Roset), Bedste Kvie (roset), Bedste Ko (roset), Bedste Hundyr (roset),
Bedste Highland Ca le (Bånd). (Bedste Tyr og Bedste Hundyr deltager i Kødkvægsskuets Interbreedkonkurrence)
Dommeren Avlerens Bedste Par og Bedste Besætningsgruppe, se punkt 4 nedenfor.
Dommer eller dommerassistent uddeler rose er og bånd.
Som afslutning på bedømmelsen ldeler dommeren ærespræmier l de bedste dyr

5. Bedste grupper af dyr
Besætningens bedste Par


Ingen krav l de to dyrs alder eller køn. (Indkøbte dyr kan indgå i besætningsgruppen)



Der skal være mindst to par i konkurrencen Bedste Par, for at den gennemføres.

Bedste Besætningsgruppe


Består af minimum tre dyr, uds llet fra samme besætning. Indkøbte dyr kan indgå i
besætningsgruppen



Ingen krav l dyrenes alder og køn



Der skal være mindst to grupper i konkurrencen Bedste Besætningsgruppe, for at den gennemføres.
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6. Tildeling af ærespræmier
Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg skænker ærespræmier l dyrskuerne for ldeling l dyr af Skotsk
Højlandskvæg, der skal være minimum 2 besætninger repræsenteret på dyrskuet.


0 – 4 fremmødte dyr:

Ingen ærespræmie



5 – 9 fremmødte dyr:

1 ærespræmie



10 – 14 fremmødte dyr: 2 ærespræmier



15 – 19 fremmødte dyr: 3 ærespræmier



20 – 24 fremmødte dyr: 4 ærespræmier



25 – 29 fremmødte dyr: 5 ærespræmier



30 – 34 fremmødte dyr: 6 ærespræmier



Over 35 fremmødte dyr: 7 ærespræmier.

Derudover kan dyrskuet, regionale klubber og/eller andre s lle ærespræmier l rådighed.
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7. Tildeling af vandrepokaler
Pokalerne uddeles ved arrangement e er beslutning/tradi on for det aktuelle dyrskue.
Landsskuet
Prædikat / vinder af pokal

Pokal, navn

Skænket af

Indgravering Diplom

Bedste tyr under 2 år

German’s Cup

HLC Niedersachsen

Nej

Ja

Bedste tyr

Old Inn’s Cup

Gamle Kro, Bredebro

Nej

Ja

Norsk HLC Forening

Nej

Ja

Bedste kvie
Bedste ko m. kalv

Williams’ Cup

Ifor Williamsforhandler
K. E. Automobiler,
Svendborg

Nej

Ja

Bedste hjemmeavlede HLC

Brown’s Cup

Eva & Ken Brown

Nej

Ja

Avlers Bedste Par

Assenbjerg’s Cup

Assenbjerg HLC

Nej

Ja

Bedste yngre trækker
under 16 år.

Pokal + bog
hvor er be ngelserne
beskrevet i bogen

Agervig Ca le
v. Elin og Jørn Uhre

Nej

Ja

Roskilde Dyrskue
Prædikat / vinder af pokal

Pokal, navn

Skænket af

Indgravering Diplom

Bedste tyr

Bull’s Cup

Club Sjælland

Vinder

Ja

Bedste kvie

Heifer’s Cup

Club Sjælland

Vinder

Ja

Bedste ko m. kalv

Cow & Calf’s Cup

Club Sjælland

Vinder

Ja

Kalvekonkurrencen

Future Cup

Avlsforeningen for Sk.

Vinder

Ja

Bedste Highland Ca le

Supreme Cup

Brandenbjerggård

Vinder

Ja

Avlers Bedste Par

Nordgaarden’s Cup

Nordgaarden

Vinder

Ja

Det fynske Dyrskue
Prædikat / vinder af pokal

Pokal, navn

Skænket af

Indgravering Diplom

Bedste hjemmeavlede HLC

Bobakker Cup

Villy Rasmussen

Vinder

nej

Kødkvægsskuet
Prædikat / vinder af pokal

Pokal, navn

Skænket af

Indgravering Diplom

Bedste tyr

Gesten Cup

Gesten HLC

Nej

Ja

Bedste ungdyr under 24 mdr.

Frank’s Cup

Frank Hamburger

Nej

Ja

Bedste hundyr

Majland’s Cup

Brdr. Majland

Nej

Ja

Bedste Highland Ca le

Supreme Cup

Avlsforeningen for HLC

Nej

Ja
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