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

Vraagprogramma
Het vraagprogramma is als volgt
A.
KALVEREN (kalf geboren na 20-6-2019 en voor 20-4-2020) met als geleider de jongste jeugd (3
t/m 15 jaar). Deze rubriek wordt op 3 onderdelen gekeurd; voorbrengen, toilet en exterieur.
B.

PINKEN (pink geboren na 20-6-2018 en voor 20-4-2019) met als geleider de oudere jeugd (15
t/m 30 jaar). Deze rubriek wordt op 3 onderdelen gekeurd; showmanship, toilet en exterieur.
Het is in deze rubriek toegestaan om een toplijn te zetten. Het is wel de bedoeling dat,
wanneer je meedoet aan de toiletkeuring, iedere deelnemer zelf de toplijn aanbrengt op de
show en dit niet door een ander laat doen.

*Mocht je jonger dan 15 jaar zijn en graag mee willen doen met een pink? Dan is dat mogelijk. Geef dit
wel duidelijk aan op het deelnameformulier.

Aandachtspunten
•
Bedrijven dienen LEPTOVRIJ te zijn.
•
Dit is een BVD-veilige keuring: runderen die deelnemen komen van bedrijven met de status
‘vrij’ voor BVD en/of hebben een gunstige individuele BVD-virusuitslag.
•
Dit is een IBR-veilige keuring: zie ‘Veterinaire eisen’.
•
Geef aan de dierenarts het UBN nummer 6141736 van de keuring door en het volgende
emailadres jongveekeuring@alpurobreeding.com, zodat de uitslagen zowel bij de veehouder
als bij Alpuro Breeding binnenkomen.
•
De dieren dienen SCHURFTVRIJ te zijn (ook geen kalen plekken meer als gevolg van)
•
De aanwezige kalveren/pinken worden door VVB voor het I&R aan- en afgemeld.
•
Deelname aan de fokveedag heeft mogelijk wel gevolgen voor de bedrijfsstatus, want die
regeling is ongewijzigd. De 21-dagenregeling geldt alleen voor de dieren die op de keuring zijn
geweest. Dit geld alleen voor VERKOOP, van keuring tot keuring is géén probleem.

Keuring
•
Opstellen in de rubrieken van de minste naar de beste.
•
Kampioenskeuringen: hieraan nemen deel 1a, 1b en 1c.

Aanmeldingen
Vóór 1 mei 2020 via het online inschrijfformulier op: www.nationalejongveekeuring.nl

