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Välja kalv
Tänk på att välja en kalv eller kviga som passar dig storleksmässigt och tempera-
mentsmässigt. En tumregel kan vara att kalven är lika många månader som du är år.
Tänk också på att utställningen kanske är ett par månader senare än tillfället
du väljer  ...  kalven växer.

Välj en kalv som har lätt för att bära huvudet högt och rör sig smidigt och lätt,
har god typ och stark överlinje, rätt ställda ben och korrekt skelett, långt och korrekt
lutning på korset, är välväxt och i god näringsbalans (kort blank päls).

Här har du möjlighet att lära dig hur ett bra djur skall se ut, samtidigt som du kan
ha nytta av det vid fortsatt avelsarbete.

Tvätta, tvätta, tvätta
Tvätta igenom kalven ordentligt med tvål eller diskmedel den första gången. Diskmedel
löser upp allt gammalt fett som finns närmast huden.  Använd borste och svamp.
Använd inte högtryckstvätt de första gångerna. Risken är att du skrämmer kalven,
så det får komma senare. Köp en svettskrapa så att du lätt kan få ur vattnet ur pälsen.

Vid efterföljande tvättar bör ett något mildare schampo användas, gärna med balsam i
eftersom diskmedel kan torka ut huden och kalven tappar lyster i pälsen.  Se till att
öron och klövar är riktigt rena på kalven. För att behålla renheten, ha mycket ren halm
som kalven kan ligga i.

Gulfärgning av pälsen kan blekas med lite T-sprit i tvättvattnet.
Vid tävling är pälsglans eller eventuellt lite matolja sista finishen innan
du går in i ringen.

Utfodring innan tävling
Ge rikligt med bra hö, så att du slipper lös skit.
Ge gärna extra vitaminer så att kalven får en fin päls.

Att tänka på när du visar kalvar
och tävlar i Showmanship!



Träna, träna, träna
När du valt ut den kalv som passar dig bäst börjar träningen.
Använd en mjuk grimma i början, tills kalven går med utan problem.
Det tar några veckor innan det fungerar och kalven förstår vad du menar.
Träna inte för intensivt till att börja med. Både du och kalven tröttnar om det inte
lyckas direkt.  Träna ett par gånger i veckan.  Vila en vecka så att både du och kalven får
lite att fundera över. Oftast fungerar det jättebra igen och du kan börja med ”finliret”.

Kom ihåg att alltid behandla kalven väl och att vara snabb med belöningen så fort den
gör rätt. Klappa inte hårt utan stryk vänligt med handen. En klapp kan uppfattas som
straff om inte kalven varit hanterad tidigare. (Har du sett djur klappa varandra för att
visa ömhet?) Djur stryker oftast med huvudet mot varandra för att visa vänlighet.

� Börja med att binda upp kalven med huvudet högt. 10-15 minuter till att börja med.
Använd en knut som snabbt går att dra upp om något händer.  Lämna inte kalven
under den tid den står uppbunden.

� Under tiden kan du pyssla med den, t.ex lyfta klövarna, borsta med mjuk borste så
att det känns behagligt och kalven får ett positivt samband mellan grimma och välbehag.

� När kalven väl följer dig och går mjukt och fint ska du träna på att ställa upp kalven
för domare. (Öppen)

� Kalven skall lära sig att flytta benen ”genom grimman” och du skall helst göra det
med så små rörelser som möjligt.

� Lär den att backa så att du kan rätta in den i ledet när ni ställer upp på medellinjen
efter avslutad tävling.

� Vänj den vid ljud och att någon kommer fram och rör vid den som domaren
kan göra.

� Ha någon som går runt kalven när du har den uppställd.

� Lär dig att ha uppmärksamhet på domaren samtidigt som du visar kalven.

Stallåda
Skaffa en stor låda och inred med hyllor som passar för dina borstar, kammar, grimmor,
klippsaxar och allt annat du behöver.
Du kan måla lådan i din speciella färg, som du även märker dina saker med, så slipper
du leta efter dem på tävlingsplatsen.
Du kan skriva gårdens namn eller Ungdomsklubben du tillhör på lådan.



Visning-Tävling
� Var väl förberedd.
� Gå in i ringen framåtvänd. Så fort hela kalven är i ringen fattar du grimman
i vänster hand. Grimskaftet håller du upprullat i höger eller, om du är riktigt proffsig,
i vänster hand.
� Var uppmärksam på domaren, din kalv samt framförvarande kalv och försök
hålla avstånden.
� Krånglar kalven framför dig, hjälp till och ”putta” på, så smidigt som möjligt.
� Om du vill kan du med höger hand ta lite i skinnet på ganaschen och lyfta huvudet
på kalven om den inte gör det själv.
� Ber domaren dig att ställa upp, ska kalven stå öppen mot domaren
– om han inte ber om något annat.
� Stötta gärna kalven med din högerhand på bogen, så att du får den rakriktad.
� Domaren kan be dig backa kalven - gör det genom grimman.
� Vid uppställning på medellinjen, tänk på att lämna lite utrymme mellan kalvarna.
Bakbenen på kalven skall vara parallella.
� Var beredd på att domaren går runt kalven och vill se den från alla håll.
Var då alert och jobba med din kalv så att du visar den så fördelaktigt som möjligt.

Glöm inte att tävlingen inte är slut förrän du lämnar ringen.

Har det inte gått bra så bra så har du i alla fall haft roligt och det är huvudsaken.
Det kan vara orsaker som t.ex att kvigan är brunstig eller att hon inte gillar
 omgivningen - det går säkert bättre nästa gång.
Har det gått riktigt bra så är det bara att åka hem och träna vidare.
Glöm inte att det ska vara roligt att tävla samtidigt som du träffar både gamla
och nya vänner!

Här är exempel på vad din låda kan innehålla:

� Grimmor för visning, tvättning och uppbindning
� Borstar och svampar
� Klippmaskiner
� Hinkar för tvättning och utfodring
� Schampoo, balsam
� Pälsglans
� Talk, puder, hårfärg, spray
� Extra grimskaft
� Sadelsåpa till visningsgrimman
� Verktyg, hammare, tång

Ta gärna med en korg eller varför inte IKEAS stora kasse att mäta upp grovfodret i,
ifall det är någon annan än du själv som ska utfodra din kalv. Håll ordning på dina saker
så blir det trevligare för både medtävlare och publik som vistas i närheten av kalvarna.



Tänk på att domaren ser allt
Hon/Han kan även komma fram och fråga dig följande;
- härstamningen på kalven
- när den är född
- om hon är seminerad o.s.v.

Vad vill då domaren se?
� Trevlig attityd ifrån visaren.
� Korrekt klädsel på visaren och väl tillpassad grimma på kalven.
� Väl iordninggjord och tränad kalv.
� Visaren och kalven är samspelta, så att vid tecken från domaren
kan ”ekipaget”snabbt utföra vad domaren vill se.
� Visaren har lagom uppmärksamhet på både domare och kalv.
� Rätt avstånd mellan kalvarna i ringen (c:a en kalvlängd).
� Att kalven är rakriktad vid uppställning efter avslutad visning.
� Att du flyttar kalvens huvud, när domaren går framför och vid sidan av kalven.

Vad domaren inte vill se!
� Nonchalant attityd.
� Går baklänges in i ringen.
� Visar med armen i luften (har inte vänsterhanden i grimman).
� Håller avstånden dåligt.
� Inte använder grimman att korrigera bakbenen med.
� ”Bråkar” med kalven.
� Dålig uppmärksamhet på domare och kalv.
� Inte snabb nog vid tecken från domaren att ändra position.

Tänk på att tävlingen inte är slut förrän du lämnar ringen.
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