
 

 

Dansk Rødbroget Holstein - Derby – 

 fremtidens vinder 
 

Princip: 
 

Kalve tilmeldes til udstilling for til sidst at deltage i konkurrencen som førstekalvskøer 
(senest 2 år senere). Her dystes om den pengepulje, der er opbygget via dyrene til den 
enkelte årgang. Bidraget er 300 kr./kalv, som opkræves ved første tilmelding. 
 
Kalvene kan/bør udstilles det første år. Der gives dog dispensation pga. sundhedsstatus, 
ringorm eller andet efter aftale. 
 

Regler: 
 

A. Første tilmelding 
Kalve under 1 år pr. 1. april i tilmeldingsåret kan deltage og tilmeldes Landsskuet som 
Derby-kalve.  

B. Sidste tilmelding 
Køer, som har kælvet første gang og som endnu ikke har kælvet anden gang (og er 
udstillingsegnet) kan tilmeldes. Hvis et dyr kælver et år, før de andre i årgangen, er det 
muligt at deltage i finalen. Køer, der ikke når at kælve inden tidsfristen, taber retten til 
deltagelse. 

C. Derby-finalen 
Tilmelding via Landsskuets alm. tilmeldingsregler, og disse køer skal deltage under 
både alm. bedømmelse og Derby-finalekonkurrencen. 

D. Konkurrencen 
forløber som alm. dyrskuekonkurrence. 
Førstepræmie er 50% af præmiepuljen, anden- og tredjepræmie er 25% til hver. 

E. Tilmeldingsgebyr 
Der betales det samlede beløb på 300 kr. ved første tilmelding som kalv. For at møde 
på Landsskuet betales et gebyr for kalve efter Landsskuet. Det vil sige der betales kun 
for fremmødte kalve til Landsskuet.   

 
OBS:  Vær opmærksom på kviens kælvetidspunkt i forhold til udstillingstidspunkt – en  

           perfekt ”timing” her vil være til egen fordel.  

 

Årgang 2021 født fra 1. april 2020 til 31. marts 2021 
Årgang 2020 født fra 1. april 2019 til 31. marts 2020 (har en kvie fra denne årgang kælvet 
kan hun komme med som ko året før planlagt) 
Årgang 2019 født fra 1. april 2018 til 31. marts 2019 
Årgang 2018 født fra 1. april 2017 til 31. marts 2018 (Grundet aflysning af dyrskue i 2020 
skal denne årgang i 2021 deltage som 2. kalvskøer – køer der har deltaget, i 2019 kan 
ikke deltage i 2021 


