
Invitation til virtuel temadag om landracegeders racestandard 

1) Landracegeden - hvordan ser den gode ged ud? 

Bestyrelsen af avlsudvalget for dansk landrace inviterer avlsudvalgets medlemmer og DGU’s 

dommergruppe til en temadag om landracegeder. På dagen vil dommer Henriette Olsen 

gennemgå racestandarden for landracegeden.  

Vi kigger på gederne hos Pedersminde, som har en større besætning af landracegeder.  

Vi vil gennemgå racestandarden, forskellige typer af hyppigt forekommende fejl og se på gavnlige 

træk hos gederne.  

Dette er et godt værktøj til udvælgelse af avlsdyr og til at kende sine geder og deres kropsbygning 

lidt bedre.  

 

2) Gedesnak 

“Vi vil rigtig gerne vide, hvor er de andre landraceavlere og hvilke dyr har de? Hvem har bukke, 

hvem får kid? Hvilke farver har de andre?”  

Det viser en rundringning til landraceudvalget i starten af marts. Efter hver deltager har 

præsenteret sig vil vi snakke om, hvad landraceudvalget skal lave i 2021. Fokus vil være på gode 

idéer og på at styrke netværket. Vi ønsker et styrket netværk, der giver alle medlemmer gode 

muligheder for at tage initiativ til aktivitet i netværket.  

 

 

Det praktiske 

Arrangementet finder sted på "Zoom" Lørdag d. 27. marts kl. 11.00-14.00 

Program: 



- 10.30: Zoom mødet åbnes for dem, der skal teste, om lyd og kamera fungerer. 
- 11.00: Gennemgang af landracegeden 
- ca. 12.30: Frokost pause 
- 13.00: Gedesnak 

Tilmelding senest onsdag d. 24. marts på mail til capra.naturpleje@gmail.com.  

Link til Zoom mødet fremsendes på mail. Ved tekniske problemer på dagen, vil Sigrid være 

behjælpelig på mail capra.naturpleje@gmail.com eller telefon: 29936094 

Arrangementet er for medlemmer af DGU`s avlsudvalg for landracegeder, og det er gratis. 

Desuden inviteres dommergruppen. 

Har du interesse i landracegeder, men er endnu ikke medlem? Det koster 25 kr. at blive medlem af 
landraceudvalget. Hvis du skal meldes ind i DGU, så får du medlemsskabet til 225 kr. første år. Det 
er halv pris af det årlige kontingent. Indmeldelse kan gøres forud, eller på selve dagen kl. 
10.30-10.50 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for avlsudvalget for Dansk landrace 
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