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Virtuelt dyrskue 
for Skotsk Højlandskvæg 2021 
arr. Avlsforeningen af Skotsk Højlandskvæg 
 
Indsend til 
 
show2021@highland-cattle.dk 
emnefeltet skal udfyldes med:  
Virtuelt dyrskue 2021.  
 
Tilmelding senest den 30-09-2021.       

 
 
Kære medlem af Avlsforeningen af Skotsk Højlandskvæg 

Virtuelt show 2020 var en succes som skal gentages, frem med cameraet og send jeres bedste fotos. 
Desværre er dyrskuerne også aflyst i 2021 pga. Covid-19, men dyrskuer eller ej har bestyrelsen 
besluttet at afholde et virtuelt dyrskue i 2021, vi mener at det er en fin mulighed for alle at vise dyr 
frem, selv om man måske ikke har mod på et rigtigt dyrskue. (Bedømmelse ud fra fotografi). 
Alle medlemmer kan deltage og det koster ikke noget. Det eneste det kræver er et kamera og 
tålmodighed. Vi har opdelt skuet i klasser, så alle har mulighed for at deltage. 
Fotografierne vil blive vist på vores hjemmeside løbende når de indsendes og efter 
indsendelsesfristen udløb den 1. oktober 2021, vil dyrene blive bedømt af to  dommere. 
Se klasserne og find en eller flere der passer for dig. 
Vi håber rigtig mange vil deltage og dele en masse gode fotografier af vores skønne højlændere 
med os alle i løbet af sommeren. 
De nærmere regler mv. fremgår af vedhæftede. 
 

Klasser virtuelt dyrskue 2021                
 

 

Dyrets alder
Født 

Senest
Født

 Tidligst Kvier Ko m. kalv Tyre

Over 12 mdr. og under eller = 18 mdr. 01-10-2020 31-03-2020 Klasse 1 Klasse 8

Over 18 mdr. og under eller = 24 mdr. 01-04-2020 30-09-2019 Klasse 2 Klasse 9

Over 24 mdr. og under eller = 36 mdr. 01-10-2019 30-09-2018 Klasse 3 Klasse 10

Over 30 mdr. og under eller = 36 mdr. 01-04-2019 30-09-2018 Klasse 4

Over 36 mdr. og under eller =  48 mdr. 01-10-2018 30-09-2017 Klasse 5 Klasse 11

over 48 mdr. under eller = 10 år 01-10-2017 30-09-2011 Klasse 6 Klasse 12

Veteran over 10 år 01-10-2011 _ Klasse 7 Klasse 13

Sjovt fotografi med Skotsk Højlandskvæg 

Fotografi med Skotsk Højlandskvæg i rette element

Klasse 14

Klasse 15
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Konkurrenceregler: 
 

1. En sjov 😊😊 konkurrence som ikke skal tillægges nogen avlsværdi, men det øger vinder 
chancerne at gøre sig umage og tage fotos af sine bedste og mest race typiske dyr.  
 

2. Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg administrerer tilmeldingerne og forbeholder sig retten 
til at afvise tilmeldinger, og den beslutning vil være endelig og kan ikke appelleres. 
 

3. Udstillerne skal eje de Skotske Højlandskvæg der er på billederne, og være medlem af 
Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg. 
 

4. Det koster ikke noget at deltage i det Virtuelle Highland Cattle show. 
 

5. For at deltage skal udstilleren udfylde en tilmeldingsblanket og for klasse 1-13 udfyldes også et 
skema for hvert dyr, som sendes med e-mail sammen med original fotografi til 
show2021@highland-cattle.dk, emnefeltet skal udfyldes med Virtuelt dyrskue 2021. 
Tilmelding skal ske senest den 30-09-2021. 
 

6. Hvert dyr / fotografi, der indgår i klasse 1-13, skal identificeres med følgende: Klasse nr., dyrets 
navn, dyrets CHR. Nr., fødselsdato. Hvis det er ko med kalv, skal kalvens fødselsdato og alder 
på fotodagen, CHR.nr. og far oplyses. Navn på fotografen oplyses.  
 

7. Ethvert dyr der optages i klasse 1-13, skal være renracet Skotsk Højlandskvæg og være ejet af 
udstiller. Udstilleren bekræfter, at det dyr som er vist på fotoet, faktisk er det dyr der er angivet 
og passer til alderen for klassen. Hver udstiller kan deltage med 1 dyr i hver klasse. 
 

8. Fotografier i klasse 1 – 13 skal være taget i 2021, der må ikke være bånd / rosetter på dyret, og 
der må heller ikke være bygninger eller andet, som kan identificere, hvorfra dyret på fotografiet 
kommer. Der må ikke være personer på fotografiet. 
 

9. Klasse 1-15 vil der kun blive vist dyrets fødselsdato og alder på eventuel kalv, indtil 
bedømmelsen er afsluttet. Efter bedømmelsen vil blive oplyst dyrets navn, ejer, opdrætter og 
fotograf. 
 

10. To dommere bedømmer klasse 1-13. Dommerpanelets afgørelse er endelig. 
 

11. Dyret på fotografiet må ikke være digitalt redigeret og ved indsendelse garanterer udstilleren at 
dyret er originalt uden redigering. 

 Fri leg  
 

12. For klasse 14 og 15 skal det indsendte fotografi være taget i 2021 og indeholde Skotske 
Højlandskvæg, det skal helst ikke skildre mennesker. Det kan være sjove, søde, fascinerende, 
underholdende, interessante eller simpelthen en smuk repræsentation af Skotsk Højlands kvæg i 
deres rette element – naturen. Navn på fotografen oplyses og gerne tid og sted. Hvis ikke andet 
er nævnt gælder ovenstående regler også for klasse 14-15. 
 

13. Klasse 14 og 15 bedømmes af Avlsforeningens medlemmer, som hermed vælger vinderne, 
afstemningen vil forgå digitalt. 
 

14. Ved at deltage giver udstiller Avlsforeningen lov til at benytte de indsendte fotografier 
efterfølgende, hvor de måtte ønske dette, f.eks. salgsfremmende materiale, hjemmesiden m.v. 

mailto:show2021@highland-cattle.dk
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Tilmeldingsblanket      

Virtuelt dyrskue for Skotsk Højlandskvæg 2021 
arr. Avlsforeningen af Skotsk Højlandskvæg 
Indsendes til: 
show2021@highland-cattle.dk 

 

Udstillers navn  

Udstillers initialer (tre bogstaver eller evt. fornavn 
som skal indgå i foto-filernes navn)  

 

Besætnings navn  

CHR-nr.  

Adresse  

E-mail  

Tlf. nr.  

Antal Fotos der indsendes  

Klasser der indsendes foto til  

 

 

Jeg har læst og forstået reglerne og er indforstået med dem. 

 

Underskrift 

 

Vi vil gøre alt for at holde styr på foto og indsendere, 
men hjælps os ved at udfylde, som vi beder om 😊😊 

 
Hvis I udfylder skemaet på computer elsker vi jer 
for det. 
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Tilmeldinger dyr / Fotos 
 

Udstillers Navn / initialer: Skriv her  Avlsforeningens interne 
foto nr. 
Udfyldes af Avlsforeningen. 

Foto nr ( skal indgå i filnavnet)   

Dyrets Navn   

Dyrets Fulde CKR-nr.   

Dyrets fødselsdato   

Dyrets status Tyr / Ko / Kvie   

Evt. kalvs fulde CKR-nr.   

Evt. kalvs fødselsdato & alder på foto   

Evt. kalvs far CKR-nr. og navn   

Opdrætter   

Klasse som dyret tilmeldes i   

 

Udstillers initialer: Skriv her  Avlsforeningens interne 
foto nr. 
Udfyldes af Avlsforeningen. 

Foto nr ( skal indgå i filnavnet)   

Dyrets Navn   

Dyrets Fulde CKR-nr.   

Dyrets fødselsdato   

Dyrets status Tyr / Ko / Kvie   

Evt. kalvs fulde CKR-nr.   

Evt. kalvs fødselsdato & alder på foto   

Evt. kalvs far CKR-nr. og navn   

Opdrætter   

Klasse som dyret tilmeldes i   
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Tilmeldinger dyr / Fotos 
 

Udstillers Navn / initialer: Skriv her  Avlsforeningens interne 
foto nr. 
Udfyldes af Avlsforeningen. 

Foto nr ( skal indgå i filnavnet)   

Dyrets Navn   

Dyrets Fulde CKR-nr.   

Dyrets fødselsdato   

Dyrets status Tyr / Ko / Kvie   

Evt. kalvs fulde CKR-nr.   

Evt. kalvs fødselsdato & alder på foto   

Evt. kalvs far CKR-nr. og navn   

Opdrætter   

Klasse som dyret tilmeldes i   

 

Udstillers initialer: Skriv her  Avlsforeningens interne 
foto nr. 
Udfyldes af Avlsforeningen. 

Foto nr ( skal indgå i filnavnet)   

Dyrets Navn   

Dyrets Fulde CKR-nr.   

Dyrets fødselsdato   

Dyrets status Tyr / Ko / Kvie   

Evt. kalvs fulde CKR-nr.   

Evt. kalvs fødselsdato & alder på foto   

Evt. kalvs far CKR-nr. og navn   

Opdrætter   

Klasse som dyret tilmeldes i   
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Tilmeldinger dyr / Fotos 
 

Udstillers Navn / initialer: Skriv her  Avlsforeningens interne 
foto nr. 
Udfyldes af Avlsforeningen. 

Foto nr ( skal indgå i filnavnet)   

Dyrets Navn   

Dyrets Fulde CKR-nr.   

Dyrets fødselsdato   

Dyrets status Tyr / Ko / Kvie   

Evt. kalvs fulde CKR-nr.   

Evt. kalvs fødselsdato & alder på foto   

Evt. kalvs far CKR-nr. og navn   

Opdrætter   

Klasse som dyret tilmeldes i   

 

Udstillers initialer: Skriv her  Avlsforeningens interne 
foto nr. 
Udfyldes af Avlsforeningen. 

Foto nr ( skal indgå i filnavnet)   

Dyrets Navn   

Dyrets Fulde CKR-nr.   

Dyrets fødselsdato   

Dyrets status Tyr / Ko / Kvie   

Evt. kalvs fulde CKR-nr.   

Evt. kalvs fødselsdato & alder på foto   

Evt. kalvs far CKR-nr. og navn   

Opdrætter   

Klasse som dyret tilmeldes i   

 


