REGLER FOR FÅR OG GEDER 2018
(se endvidere ”Sundhedsregler”)

Udstillerne anbefales, at dyrene får fodbad inden/efter skuet.
Raceforhold
· Officielt anerkendte racer kan udstilles
· Dyrene skal være over 87,5 % racerene

Generelle bedømmelsesregler får og geder:
Alderen:
· Følger kalenderåret, dyr født i nov/dec kan udstilles i det efterfølgende hold.
Forud for bedømmelserne:
· Dommeren skal have afklaret inden bedømmelsen:
o Tandstilling (fremvises af trækker)
o Halelængde og uldlængde (får/vædder)
o 2 veludviklede testikler hos vædder/buk
Såfremt et af kravene ikke er opfyldt, afvises dyret
Bevægelse:
· Et dyr, der slet ikke vil/kan gå, kan max få 22 point
· Dyret kan afvises

Bedømmelsesregler får:
·
·

Dyr skal have korrekt bid
Et dyr må højst have huld 4 for at opnå 23 point, fløjplads eller ærespræmie

Uld:
· Dyr må max stille med 2 cm uld, med mindre andet er beskrevet i raceforenings typebeskrivelse (kan findes på Dansk Fåreavls hjemmeside), ellers afvises dyret.
·
Halelængde:
· For væddere født i DK, skal halen dække endetarmsåbning
· For får født i DK skal halen dække hele kønsåbningen
Samlinger af får/lam
· Skal bestå af 3 får eller 3 lam
· Dyr kan tilmeldes både som samling og som enkeltdyr, men kan kun udstilles ét af
stederne
Besætningsgruppe af får:
· Besætningsgruppe består af 4-5 dyr, max 2 væddere
· Der skal være min. 2 årgange og lam kan ikke deltage
· En vædder kan være indkøbt
· I gruppen kan være 1 dyr født i besætningen, men ejet af en anden
Afkomssamling for væddere:
· Skal omfatte min. 4 stk afkom, lam udstillet med moderen kan ikke deltage
· Alle bedømte dyr skal fremvises
· Hvis vædder er på skuet, fremvises han uden for konkurrencen

Bedømmelsesregler geder:
·
·
·

Enkeltdyr bedømmes efter gældende racestandarder
Et dyr med huld 4 kan ikke opnå 23 point, fløjplads eller ærespræmie
Mohair skal stille med ham på 4-6 mdr.

Besætningskonkurrence:
· Besætningsgruppe består af 3-4 dyr, max 1 buk
· Der skal være min 2 årgange og kid kan ikke deltage
· Bukken kan være indkøbt
Afkomssamling for bukke:
· Skal omfatte min. 3 stk. bedømte afkom, kid kan ikke deltage
· Alle bedømte dyr skal fremstilles
· Hvis bukken er på skuet, fremvises han udenfor konkurrencen
Præmiering:
Tildeling af 24 point kan kun ske i tilknytning til ærespræmiekonkurrencen

