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Kære fjerkræavler!
Den 7. og 8. juni 2019 skal der være dyrskue i Thisted. Vi håber, at du har lyst til at være
én af udstillerne!
Fredag fra kl. 9 - 14 har vi arrangeret ”Landbruget i børnehøjde”, hvor skoleelever (0. – 3.
klasse) og lærere fra Thisted, Morsø, Hanstholm og Struer Kommune er inviteret til at
deltage i mange spændende aktiviteter. Pladsen lukker fredag kl. 14.
Vi vil derfor gerne, at der er udstilling af fjerkræ både fredag og lørdag.
Der vil være telt til alle dyr, så de kan blive på pladsen fra fredag til lørdag. Der er vagt på
pladsen natten til fredag og lørdag.
Fredag vil der for børnene være udstilling af ”klappedyr”.
Lørdag er der udstilling og bedømmelse af malkekvæg, kødkvæg, heste samt alle
smådyr. Dyrskuepladsen lukker kl. 15.00 om lørdagen.
Dyrskuet plejer jo at have en fin fjerkræudstilling, og det vil vi naturligvis gerne holde fast
i. Der er altid stor interesse fra publikums side for denne afdeling af skuet. Så dyrskuet er
helt sikkert et godt sted at komme i kontakt med nye fjerkræavlere.
Tilmeldingen bedes ske til:
Erik Vestergård, tlf. 6175 3815. E-mail: faverolles23@gmail.com
Sidste frist for tilmelding er 1. maj. Tilmeldingerne bliver derefter samlet her til kontoret til
indskrivning i dyrskuekataloget.
Erik har også lovet, at han vil sørge for en dygtig dommer. Der er mulighed for at få en fin
ærespræmie med hjem.
Er der spørgsmål til skuet, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 9618 5700 eller
sende en email til: sht@landbothy.dk.
Vi ser frem til et glædeligt gensyn 7. og 8. juni. Vel mødt!
Med venlig hilsen
f. Dyrskueudvalget
Susanne Thomsen
Koordinator
P.S. Plan og Regler for Dyrskuet kan ses på http://dyrskuetthymors.dk/

. . . vi gør en forskel

