Nationale Jongveekeuring
Zaterdag 20 juni 2020
09:30-16:00
KNHS centrum De Beek 125, 3852 PL Ermelo

Reglement
Verantwoordelijkheid:

Iedere veehouder is verantwoordelijk voor zijn aanwezige dieren op de show

Oormerken:

Alle aan de show deelnemende dieren dienen te zijn voorzien van 2 paar identieke
oormerken.

Rubrieksindeling:

De rubrieksindeling wordt, zodra deze bekend is, op de website geplaatst.

Verzekering:

Het risico verbonden aan deelname aan de Nationale Jongveekeuring is voor rekening
van de inzender.

Aanvoer:

Aanvoer van de dieren kan vanaf 06:00 uur

Afvoer:

De dieren mogen de locatie pas verlaten na afloop van de keuring, dus na het defilé.

Tijdschema:

Om het tijdschema te behalen, kunnen we niet zonder uw medewerking; zorg dat u op
tijd in de voorring verschijnt.

Kleding en halsters:

Begeleiders van de pinken gaan gekleed in witte kleding, een donkere riem en schoon
en net schoeisel. De zwartbonte pinken dienen voorzien van een zwart halster te
worden voorgebracht, de roodbonte pinken met een bruin halster.

Foto’s:

Er zal op kosten van de organisatie een standfoto gemaakt worden van de kampioenen
kalveren en pinken exterieur, toilet en voorbrengen/showmanship. Tijdens de show
zullen er foto’s gemaakt worden door Els Korsten en Lincy Rutten.

Rookverbod:

In de Amaliahal en Beatrixhal geldt een algeheel rookverbod. Gelieve hiermee
rekening te houden.

Ringen:

De ringen zijn alleen toegankelijk voor het dier en haar begeleider. Het is niet
toegestaan u in de ring te begeven zonder dier. Per dier zal in de ring slechts één
begeleider worden toegelaten.

Maximale deelname:

Elke deelnemer mag met één dier aan het showmanship/voorbrengen en de
toiletkeuring meedoen. Wel is het toegestaan om met meerdere dieren aan de
exterieurkeuring deel te nemen.

Opgeven reservedier:

Het opgeven van een reserve kalf of pink is toegestaan. Geef dit duidelijk aan op het
deelnameformulier. Indien het dier volgens de voorschriften en reglementen van de
Nationale Jongveekeuring gereed voor deelname is, kan het dier deelnemen aan de
keuring.

Preparatie:

Voor pinken geldt dat er geen extra haar mag worden ingeplakt, een kunststaart is wel
toegestaan. De maximale hoogte van de toplijn is 3 cm. Het kaalscheren van de ribben
is niet toegestaan evenals het preventief behandelen met pijnstillers en het drenchen
van dieren.

UBN:

Aangekochte dieren dienen op het moment van opgave op het UBN van de inzender
aanwezig te zijn.

Wijzigingen voorbehouden

Kijkt u steeds voor actuele informatie op de website www.nationalejongveekeuring.nl

