
 
 

Til Fynske medlemmer af avlsforbund under Videncentret|Heste 
 

Det Fynske Dyrskue 2013 

 

Det er med stor glæde, at Fynsk Landbrugs Eventforening indbyder jer til Det Fynske 

Dyrskue 2013, og vi håber meget, at I har lyst til, at være en del af tre sjove, lærerige og 

hyggelige dage i samvær med både to- og firbenede.  

 

Det Fynske Dyrskue tilbyder høj faglig bedømmelse af din hest og rig lejlighed for at vise 

den frem for publikum, blandt andet gennem deltagelse i de forskellige opvisninger.  

Det Fynske Dyrskue afholdes d. 14.-16. juni 2013 på Dyrskuepladsen i Odense. 

Tilmelding foregår elektronisk via vores hjemmeside, hvor udstillingsregler, priser og øvrig 

information er tilgængeligt. Du kan holde dig opdateret på: 

www.detfynskedyrskue.dk 

Kun heste der er registreret i et af de avlsforbund der ligger under Videncentret for 

Landbrug  Heste kan udstilles og deltage i opvisning på Det Fynske Dyrskue.  

Se en liste over avlsforbundene her: www.landbrugsinfo.dk/heste/avlsforbund 

Dispensation herfra kan gives i visse tilfælde. Kontakt da undertegnede. 

Udstiller skal være bosiddende på Fyn eller de omkringliggende øer. 

 

Har du i mellemtiden spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte ansvarlig for 

Hesteudstillingen, Heidi Andreasen på mail hpa@fynsklandbrug.dk eller ansvarlig for Det 

Fynske Dyrskue, Gitte Bech på mail gnb@centrovice.dk eller tlf. 40 206 370 

 

Tilmeldingsfristen for heste er fredag d. 19. april. 

 

- VEL MØDT TIL DYRSKUE I ODENSE - 

http://www.detfynskedyrskue.dk/
http://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Sider/Medarbejdere_paa_Landscentret__Heste.aspx
http://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Sider/Medarbejdere_paa_Landscentret__Heste.aspx
http://www.landbrugsinfo.dk/heste/avlsforbund
mailto:hpa@fynsklandbrug.dk
mailto:gnb@fynsklandbrug.dk


 
 

 

 

Information til udstillere af heste 
 

 

Hvad kan jeg deltage i?  

At tage på dyrskue er en gammel tradition i landbruget, som går mere end 100 år tilbage i tiden. 

Man mødtes for at konkurrere mod andre avlere om at have de bedste dyr og det samlede mange 

mennesker, som kom for at kigge på og sammenligne dyrenes eksteriør. 

Siden dengang er der på alle områder sket en stor udvikling i dyrskuernes udseende og det handler i 

dag om meget mere end at mødes og konkurrere om at have de bedste dyr. Det primære formål med 

at afholde dyrskuer er dog fortsat at afvikle bedømmelser af de tilmeldte dyr og der er ingen større 

ære end at være så heldig at få en fløjplads og måske få udnævnt sit dyr til et af skuets bedste eller 

at modtage en ærespræmie.  

For udstillerne er højdepunktet - og det mest nervepirrende måske - derfor også timerne omkring 

bedømmelsen fredag formiddag. Det er dommernes ord og anerkendelse udtrykt i point, som man 

har ventet på lige siden, man meldte sig til.  

 

Men dyrskuet er meget mere end blot at få en bedømmelse og en roset… 

 

 

Opvisninger – Vi ser også i år frem til flotte og opfindsomme opvisninger af enhver slags fra alle 

racer. Hver enkelt race tilbydes et antal minutter til et selvvalgt indslag i hesteringen, hvor racen 

kan præsentere sig på bedst mulige måde.  

Der er også mulighed for at deltage i hestegallaen, hvor vi fylder den store ring med deltagere fra 

alle racer i form af køreheste, rideheste og håndheste i skøn forening.  

Har du lyst til at deltage i noget af ovenstående, bedes du snarest kontakte din races 

opvisningskoordinator for øvrig information – se listen for opvisningskoordinatorer på 

hjemmesiden www.detfynskedyrskue.dk 

 

Mønstringskonkurrence – Der afvikles mønstringskonkurrence for heste, hvor alle udstillede 

heste kan deltage i den indledende runde fredag eftermiddag. Der inddeles i tre aldersklasser – børn, 

juniorer og seniorer.  

Finalen afvikles søndag, hvor de kvalificerede fra den indledende runde mødes.  

Tilmelding til mønstringskonkurrencen foregår ved tilmelding af hest til Det Fynske Dyrskue. 

Der uddeles en flot roset til alle deltagere, og der udstedes diplom til alle deltagere, som kan printes 

fra hjemmesiden fra mandag den 17. juni. 

Vi vil gerne opfordre så mange som muligt til at deltage i denne konkurrence og kan oplyse, at den 

samme hest gerne må deltage flere gange med forskellige mønstrere.  

 

 



 
 

Brugsklasser – De udstillede heste kan deltage i springning eller dressur, og både de udstillede- og 

opvisningshestene kan i år deltage i topkørsel. Det er vores håb, at rigtig mange har lyst til at 

deltage i disse klasser, så publikum rigtig kan opleve hestens mange anvendelsesmuligheder og 

opleve jer dyste mod hinanden på tværs af racer. Vinderen får titlen Best Performance og der vil 

være præmier til de tre bedst placerede indenfor de tre kategorier.  

Læs venligst propositionerne for brugsklasser på hjemmesiden www.detfynskedyrskue.dk for 

nærmere information. 

 

Travløb – De udstillede heste kan deltage i Travløb in hand.  

Tilmelding til travløbet foregår ved tilmelding af hest til Det Fynske Dyrskue. 

Man løber 100 meter på tid med sin hest ved hånden og konkurrerer først mod sin egen race.  

Man diskvalificeres, hvis hesten slår over i galop. Vinderen fra hver race går videre til semifinalen 

mod de racer der størrelsesmæssigt ligger nærmest. Vinderen herfra går videre til finalen, hvor de 

hurtigste både to- og firbenede mødes i rent trav.  

Træningen kan begynde nu… 

 

 

Raceguides og opvisningskoordinatorer – Som det fremgår af listen over raceguides og 

opvisningskoordinatorer har (næsten) alle racerne tilknyttet en raceguide og en 

opvisningskoordinator, som du er velkommen til at kontakte, hvis du har spørgsmål omkring 

dyrskuet. Det kan for eksempel være specifikke spørgsmål omkring racen, mønstring eller andet 

praktisk omkring selve afviklingen af dyrskuet. Raceguide og opvisningskoordinator vil naturligvis 

så vidt muligt, være til stede under dyrskuet.  

De racer som ikke fremgår af listen på nuværende tidspunkt, kan kontakte ansvarlig for 

hesteudstillingen, Heidi Andreasen på mail hpa@fynsklandbrug.dk 

 

mailto:hpa@fynsklandbrug.dk


 
 

Hingste – Fra dyrskuets side vil vi gerne opfordre hingsteejere til at fremvise deres avlshingst(e) på 

Det Fynske Dyrskue. Dette kan gøres på traditionel vis ved at melde hingsten til bedømmelse, men 

har man lyst til kun at møde til præsentation med hingsten, er dette også en mulighed, såfremt 

hingsten tidligere har været udstillet på Det Fynske Dyrskue.  

Der foretages en præsentation af alle avlshingste ved konsulent Jørgen Finderup, hvor det står 

udstilleren frit for, hvordan hingsten skal fremvises. Det kan fx være for vogn, under rytter, for 

lange liner eller ved hånd. Herudover kan hingsten jo også fornemt repræsentere sin race gennem de 

forskellige opvisningsindslag. 

Der vil i lighed med foregående år blive en særlig hingstestald bestående af lejede stævnebokse, 

hvor alle hingstene opstaldes. Dette gælder ligeledes for 2-års hingste og opvisningshingste.  

 

Camping og parkering på pladsen – Der er et begrænset antal campingpladser samt 

parkeringspladser bag stalde til rådighed på pladsen, som udlejes efter først-til-mølle-princippet.  

Der kan parkeres gratis på det særskilte område for dyreudstillere umiddelbart udenfor 

hovedindgangen.  

Der gøres opmærksom på, at jo hurtigere man tilmelder, desto mere sikker er man på at få en 

campingplads eller parkeringsplads inde på pladsen.  

 

Spørgsmål eller kommentarer er naturligvis velkomne til Hesteinformationen eller til jeres 

raceguide eller opvisningskoordinator.  

 

 

Vel mødt på Det Fynske Dyrskue 2013 – vi glæder os til at se jer! 

 

 

Med venlig hilsen 

Heidi Andreasen 

Hesteinformationen 

hpa@fynsklandbrug.dk 

www.detfynskedyrskue.dk 
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