
PROGRAM LANDSSKUET 2018 

Onsdag 4. juli 

De sidste limousiner ankommer til staldene – husk vejning af dyr 

19.00 (ca.) Dansk Limousine Forening er vært ved grillpølser til alle limousineudstillere og deres 

medhjælpere 

Torsdag 5. juli 

08.30 Morgenmøde – ved limousinestanden 

 Bemærk: Limousinestanden bemandes af udstillere m.fl. - se plan opsat i standen 

09.00 Landsskuet åbner 

09.00-12.00 Bedømmelse af limousiner – i den store ring  

12.15-16.00 Bedømmelse af limousiner fortsætter – i kødkvægsring A,  

afsluttende med ”Bedste udstiller under 30 år”, ”bedste køddyr” og ”bedste par”  

16.00 NYT INITIATIV – Limousinehygge for ægtefæller og kærester (til udstillere) 

19.00 (ca): Limousinefolket griller, spiser og hygger sammen – på campingpladsen 

Vi sætter campingbordene op i én lang række og spiser vores grillmad sammen 

Alle limousine-campisterne kan deltage (ingen tilmelding) 

Fredag 6. juli 

09.00 Morgenmøde – ved limousinestanden 

10.30-12.00 Afkomsfremvisning – ved bommene ved stald 49 

12.00-14.00 Besætningskonkurrence og ærespræmiekonkurrence, – i ny kødkvægsring 

13.30-15.00 NYT INITIATIV – ”limousinebørn” kan blive ansigtsmalet 

14.00-16.00 Mønstringskonkurrence  (på tværs af racer) – i ny kødkvægsring 

18.30 Landsskuefest – i hal G – husk tilmelding senest onsdag d. 4. juli 

 

Lørdag 7. juli 

09.00 Morgenmøde og udnævnelse af ”Årets limousine m/k” – ved limousinestanden 

09.00 Kaffe og rundstykker – ved limousinestanden 

Dansk Limousine Forening er vært, og alle medlemmer af foreningen er velkomne 

10.00 Fotografering af bånd- og ærespræmiedyr – området mellem staldene 

10.00-11.30 NYT INITIATIV – ”limousinebørn” kan blive ansigtsmalet 

11.00-12.00 Interbreed konkurrence – i den store ring 

16.30 Landsskuet lukker  

 

 



Bemærk: 

Mindre justeringer af programmet kan forekomme. 

Der vil være fysiske opslag ved limousinestanden om hvor de nye sociale aktiviteter foregår.  

Også ungdomsudvalget har planer om en aktivitet for limousinebørn og –unge i løbet af Landsskuet. 

 

 

LANDSSKUEFEST FREDAG D. 6. JULI KL. 18.30 

Fredag aften på Landsskuet er der spisning, fest og dans i hal G for udstillere, medhjælpere og gæster.  

Limousinefolket tager også i 2018 del i Landsskue-festen. Der bliver reserveret pladser i et 

limousineområde til alle tilmeldte limousinefolk. 

Maden er buffet, og til børnene er der en særlig børnemenu. Drikkevarer skal købes på stedet. 

For at komme til at sidde sammen i limousineområdet er der tilmelding til Susanne Brandt senest onsdag d. 

4. juli. Tilmeld helst på mail: sb@dansklimousine.dk – ellers tlf. 2449 8354. 

Pris pr person: 

Buffet: 200 kr. 

Børnemenu:   50 kr. 


