Dyrskue som familie-sport
Mogens Juul Nielsen har tradition for at tage familien og en del af besætningen med til dyrskuet
Da Mogens Juul Nielsen for 30 år siden overtog gården i Skalstrup fra sin far, Roar Nielsen, fulgte
lysten til at udstille på det lokale dyrskue med. For siden han var dreng, var det jo en
familietradition, at besætningens flotteste køer blev børstet og gjort klar til den årlige festdag.
Ingen af Evy og Mogens Juul Nielsens fire børn har planer om at blive landmand, men deltagelsen
på dyrskuet er alligevel en årlig begivenhed, hvor børnene og en svigersøn naturligvis deltager.
”Jeg kan jo heller ikke selv trække alle de køer”, siger Mogens Juul Nielsen, som i ugerne op til
dyrskuet typisk udvælger seks-syv køer blandt de 110 sortbrogede malkekøer i løsdriftsstalden.
De trænes i at blive trukket af sted i reb, og i dag er det ikke nok at give køerne en ordentlig tur med
børste og strigle. Dagen før udstillingen bliver de alle både klippet og vasket, ligesom den sidste
malkning ikke overlades til koens egen lyst til at besøge en af gårdens to malkerobotter. En del af
kunsten er nemlig at malke koen på det rigtige tidspunkt, så yveret tager sig godt ud ved
bedømmelsen.
Den erfarne udstiller har også tradition for at være blandt de udstillere, der høster ærespræmier og
fløjplaceringer for sine køer, men det er alligevel netop sporten i konkurrencen, der er så
tiltrækkende.
”Det er sjovt at vinde, men det er ikke nødvendigt. Det er spændingen om, hvordan det går, og den
gode stemning mellem os udstillere, der betyder noget”, siger Mogens Juul Nielsen, som forbereder
sig til dyrskuet hele året:
”Når vi skal vælge tyr til køerne, kan jeg jo ikke helt lade være med at avle efter en god dyrskueko”.
God plads for udstillere
Mogens Juul Nielsen er glad for, at dyrskuet for 10 år siden blev slået sammen med aktiviteterne på
flyvepladsen.
”Med mere plads og faste bomme til dyrene er det en god plads for os udstillere. Det betyder da
også noget for os, at der er et større publikum til at se køerne, selv om der ikke nødvendigvis er så
mange flere, der går op i konkurrencerne”, siger han.
Det gør hele familien fra Skalstrup til gengæld på ”klovdagen” i en sådan grad, at det et år var
nødvendigt at tage af sted igen om søndagen for at se, hvad der ellers sker på pladsen.
Og det store arbejde med køerne op til det lokale dyrskue er ikke mere bøvlet, end at Mogens Juul
Nielsen en måned efter Lemvig Marked og Dyrskue igen gør tre køer udstillingsklar. Denne gang
for at deltage i landskonkurrencerne på Landsskuet i Herning.

Mogens Juul Nielsen med en ærespræmie-modtager fra sidste år. Delvist skjult bag koen står
hustruen Evy, faderen Roar samt døtrene Miriam og Laura, der alle bakker op om dyrskuedeltagelsen.

