
Tilmelding 
 

Dyrskuet Thy-Mors 2020 
 

Thy, Mors, Hannæs og Thyholm 

 

 

Dyrskuet Thy-Mors 2020 
Dyrskuet Thy-Mors byder lørdag den 13. juni på dyrskuestemning i ordets bedste forstand. 
Rammen er sat til et dyrskue med heste, kvæg, smådyr, maskiner, øvrige udstillere samt naturligvis 
børnedyrskue/4H. 
Hele herligheden tiltrækker mange tusinde fra land og by, og dyrskuet er en dag, som både udstillere 
og publikum ser frem til. 
 

Landbruget i Børnehøjde 
Fredag den 12. juni byder vi igen velkommen til skolebørn fra 0. og 3. kl. De vil opleve landbruget og 
få et indblik i produktionsdyrenes liv, smage på forarbejdede landbrugsprodukter og se landbrugs-
maskiner og udstyr. 
 

Markedsføring 
Med i prisen følger der en markedsføringspakke. Vi kan se, vores gæster er meget aktive på 
Facebook, så derfor vil vi i år primært fokusere på annoncering på Facebook og dyrskuets 
hjemmeside. Vi står for alt det grafiske, og har I specielle ønsker til en kort annoncetekst, kan I sende 
teksten til dj@landbothy.dk . I skal desuden sende jeres logo til os ved tilmeldingen, så vi kan bruge 
det i markedsføringen. Dyrskueavisen er fortsat afskaffet. 
 

På forhånd tak for din tilmelding! 

 

Kim Jørgensen 
Formand for Dyrskueudvalget 

    

Kontaktpersoner: 
Koordinator: Susanne Thomsen, tlf. 9618 5718 / sht@landbothy.dk 
Heste: Henny Bjerregaard, tlf. 9618 5724 / hb@landbothy.dk   
Kvæg: Palle Larsen, tlf. 4015 5155 / pjl@vikingdanmark.dk 
Smådyr: Susanne Thomsen, tlf. 9618 5718 / sht@landbothy.dk 
Bestilling stande: Dorte Marie Jensen, tlf. 9618 5710 / dj@landbothy.dk 
Formand dyrskueudvalget: Kim Jørgensen, tlf. 2019 2035 / lavbjergvej2@gmail.com 
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Dyrskuet Thy-Mors 2020 

Lørdag 13. juni 
 

Landbruget i Børnehøjde 
Fredag 12. juni 

 

 

Tilmelding 

Fredag skal standen kun bemandes med 1-2 personer i tiden 9.00-14.00, hvor børnene er på 

pladsen. Lørdag er der traditionelt dyrskue med åbent for publikum fra 9.00-16.00. 

I år er det både muligt at tilmelde sig online på dyrskuets hjemmeside HER eller til dj@landbothy.dk 

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 6. april 

OBS! husk at vedhæfte jeres logo ved tilmelding, ellers vil det ikke blive brugt i markedsføringen 

Bestilling af stand (excl. moms) Sæt X Gratis adgangskort 

0-50 m2 3.265 kr.  2 

51-100 m2 3.950 kr.  2 

101-150 m2 4.945 kr.  3 

151-200 m2 5.545 kr.  3 

201-250 m2 6.330 kr.  3 

251-300 m2 7.010 kr.  4 

301-350 m2 7.730 kr.  4 

351-400 m2 8.445 kr.  4 

401-500 m2 9.125 kr.  5 

501-600 m2 9.875 kr.  5 

601-700 m2 10.425 kr.  5 

701-800 m2 10.600 kr.  5 
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El-tilslutning:          . 230 V (kr. 600,00) 

          . 400 V (kr. 900,00) 

 

Ekstra billetter til udstillere: 

Pris/stk.: 52,00 kr.              . stk. 

 
Ovenstående priser er excl. moms 

Frokost til standpersonale kan 
bestilles til levering på jeres stand 
(bestillingsseddel fremsendes senere) 
 

 

Udstiller/navn:                                                                                          .  

Kontaktperson:                                                                                         .  

Adresse:                                                                                                     . 

Postnr./by:                                                                                                . 

Tlf. firma:                                                                                                   . 

Mobil:                                                                       .  

Email:                                                                        . 

http://dyrskuetthymors.dk/erhvervsudstillere/
mailto:dj@landbothy.dk


 

Dyrskuet Thy-Mors 2020 

Lørdag 13. juni 
 

Landbruget i Børnehøjde 
Fredag 12. juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrskuepladsen i Thisted ligger på området mellem Winthersmøllevej og Tingstrupvej. 

Indkørsel sker ved Winthersmøllevej nr. 4. 
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Thyholm 

Oversigt   over Dyrskuepladsen i Thisted 


