LEMVIG MARKED OG DYRSKUE 2022

”Børnedyrskue” - Lørdag den 28. maj

Tilmelding:
kalve senest den 18. april - øvrige dyr m.m. senest 1. maj
Børnedyrskue
Velkommen til Lemvig marked og dyrskues børnedyrskue lørdag den 28. maj 2022, Der er nu åbent for tilmeldingen.
Vi håber på STOR deltagelse med masser af dyr, børn og forskellige aktiviteter.

Praktisk info
•
•

Har du lyst til at udstille – så få grimen lagt på kalven, striglet
hesten, pyntet dit bur og gør dit kæledyr klar til årets børnedyrskue!
Har du ingen dyr, kan du måske lave en fin kæphest eller tage
din cykel med!

•

Det er gratis at deltage, og tag endelig en ven med i hver hånd,
men husk der kan højest tilmeldes to børn pr. dyr.

Tilmelding
Tilmeldingsskemaet til børnedyrskuet finder du HER
Sidste frist for tilmelding af kalve er mandag den 18. april.
Øvrige dyr m.m. er tilmelding senest søndag den 1. maj.
Tilmeldingen er først gennemført, når du har fået en returmail
med de indtastede oplysninger.
Modtager du ikke denne mail, er det vigtigt, at du kontakter os,
så vi kan få rettet fejlen.

Dyr, cykler m.m. skal være på dyrskuepladsen senest kl.
08.45 og må først forlade pladsen igen kl. 16.00
Der kan udstilles alle former for hobby- og kæledyr
(dog ikke fjerkræ)
- Dyrene må ikke vise tegn på sygdom
- Heste skal have hestepas
- Hunde skal være vaccineret, og der skal være ansvarsforsikring på hunden
- Vedr. får og geder – kontakt Fjordland
Ved børnedyrskuet gælder de samme krav til dyrene, som
der er til det ”rigtige” dyrskue. Det kan du læse meget mere
om i Plan og Regler, som du kan finde HER.

Konkurrencer
Udover børnedyrskuet har du mulighed for at deltage i følgende
konkurrencer, som du tilmelder dig på dagen.
Af konkurrencer kan nævnes:
•
•
•
•
•

Cykelringridning – kom gerne udklædt
Kæphesteridning
Kalvetræk
Agility for hunde
Ponylege

Der vil være diplom og roset til alle deltagere!!!

Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte
Henrik Damgren - 96630570 - hda@fjordland.dk
Du kan finde mange flere oplysninger om Lemvig marked og
dyrskue HER.

