Klargøring til dyrskue
Tre uger før det dyrskue, jeg skal deltage i, bliver de udvalgte dyr klippet. Jeg synes, fårenes
pels er flottest, når den er tre uger "gammel", og ulden når ikke at blive for lang, så man
risikerer at blive afvist ved bedømmelsen, fordi pelsen er over to centimeter lang. Husk også
at klippe klovene på fårene.
Til et dyrskue er det vigtigt, at fårene kan "gå pænt", og det er en af de ting, vi gotlænderudstillere ikke er så gode til. Vores dyr går jo godt, men de skal altså vænnes til at gå i snor!
Om du foretrækker grime eller reb, er ligegyldigt, men ca. en uge før et dyrskue skal du en
gang om dagen gå en tur rundt på marken med de udvalgte dyr.
Dagen før dyrskuet skal fårene vaskes. Jeg gør det. på følgende måde: Hælder en spand
lunkent vand over fåret, så det bliver gennemvådt. Laver en spand med opløst shampoo
(Minirisk), og hælder noget af sæbevandet over fåret, vasker hele dyret, skyller derefter i
lunkent vand. Til sidst bruses fåret over med en opløsning af Neguvon eller Sebacil (begge
dele receptpligtigt) for forebyggelse mod skab. Dosering: Se på midlets deklaration. De lam,
som skal med på dyrskuet, bliver ikke vasket med sæbe, men gjort våde og bruset over med
Neguvon. Herefter lukkes fårene ud på en græsmark eller tøjres, så de ikke kan lægge sig i
jord og blive beskidte.

Så er der klargøring af udstillerne:
De seneste år er de forskellige udstillere af dyr begyndt at bruge dyrskuerne som show og
reklame for deres dyr. Det ses specielt i påklædningen; f.eks. er udstillerne af kvægracen RDM
klædt i rødt (hvid skjorte, rødt slips, røde bukser), jersey er i gult osv. Her er fåreavlerne ikke
rigtig med endnu. I Herning blev det for nogle år siden indført, at udstillerne var klædt i hvidt,
og hver race havde så et farvet slips (gotlænderne gråt, oxforddown grønt osv.) Men generelt
er det et broget skue, man møder på dyrskuerne, når vi ser på fårene og desværre specielt for
gotlænder-udstillernes vedkommende. De "gamle" kødraceudstillere er næsten altid klædt i de
traditionelle hvide jakker, og det giver et vist ensartet præg. I de senere år er vi flere
gotlænderavlere, som har brugt vores trøjer (t-shirt og sweatshirt) fra ApS'et. Det ser faktisk
helt professionelt ud! Så min opfordring skal være: Tag ApS'ets trøjer med, og brug dem ved
fremstillingen af dyrene.
En sidste ting, som jeg synes skal med på dyrskuet, er en korrekt udfyldt stamtavle med det
udstillede dyrs mønstringsresultat. Endelig skal du huske maediattest og eventuelle andre
veterinære papirer.
God dyrskue-oplevelse!
Lise Jeppesen

