De bedste dyr på Lemvig Marked og Dyrskue 2018

DET BEDSTE KØDKVÆG PÅ DYRSKUET TILHØRTE HENRIK JEPPESEN FRA HOGAGER MED DENNE KO OG KALV
AF RACEN DANSK BLÅKVÆG. PRESSEBILLEDE
Både mennesker og dyr svedte på årets Lemvig Marked og Dyrskue, der fandt sted i weekenden 2.-3. juni
på Lemvig Flyveplads. Vi bringer her en oversigt over de bedste dyr.
Allan Damgaard damm@dagbladetholstebro.dk

Dyrskue
Lemvig: Siden 2000 har der været Lemvig Marked og Dyrskue på Lemvig Flyveplads, og årets udgave - der
fandt sted i weekenden 2.-3. juni - var en af de varmeste af slagsen.
Det var formentlig også årsagen til, at besøgstallet i år var nede på 9500, mens det i de bedste år ligger i
omegnen af 12.000.
Desuden var der også en tendens til, at de besøgende blev lidt kortere tid på pladsen end normalt. Særligt
om lørdagen stod luften nærmest stille, og der var ikke noget at sige til, hvis stranden havde en vis
tiltrækningskraft på sådan en dag.

Der var lidt flere dyr udstillet end sidste år, og de havde det også særdeles varmt. De havde ikke samme
muligheder som de tobenede for at blive afkølet i skyggen. Derfor fik kreaturerne om lørdagen lov til at
forlade pladsen før den planlagte exit kl. 16.
Der blev som sædvanligt uddelt point og ærespræmier af dommerne, og følgende havde dyrskuets bedste
dyr og vandt de forskellige kategorier:
Bedste RDM ko: Karsten Kristiansen, Gudum
Bedste Dansk Holstein kvie: Familien Altena, Tim
Bedste Dansk Holstein ældre ko og bedste DRH ko: Kristian Sloth, Lomborg
Bedste Dansk Holstein besætningsgruppe: Henning Bjerregaard, Skjern
Bedste Jersey kvie : Adelgaard Jersey, Skjern
Bedste Jersey ko: Adelgaard Jersey, Skjern
Bedste Jersey besætningsgruppe: Adelgaard Jersey, Skjern
Bedste kødkvæg: Henrik Jeppesen, Hogager (Dansk Blåkvæg – ko med kalv)
NTM-vinderen (indeks for køernes sundhed og økonomi): Esper Agger, Hygum
Vinder Mønstring kvæg senior: Christian Givskov Pedersen, Skjern
Vinder mønstring kvæg junior: Kathrine Bach Thomsen
Bedste avlshest: Stutteri Brøis v/ familien Dahl, Skive (Shetlandspony hingst)
Årets fritidshest: Julie Marie Madsen, Nørre Nissum (Dansk Sportspony).
Lemvig Marked og Dyrskue arrangeres af Lemvigegnens Landboforening og Lemvig Flyveklub, og de er klar
med en ny udgave af den store folkefest næste år.

