
4H Øst 
Dyrskuer 2018

I 4H giver vi børn uforglemmelige oplevelser med natur, 
dyr og mad.

4H er en landsdækkende organisation med cirka 70 klubber 
fordelt ud over landet. Vores klubber tilbyder aktiviteter, der 
skaber selvstændige, nysgerrige og ansvarlige børn og unge.

Vi laver mad sammen. Vi dyrker haver. Vi passer dyr. Og en 
masse andre ting. Altid har vi fokus på vores motto ”learning 
by doing”, og alle børn er velkommen i 4Hs unikke fællesskab.

Find en klub tæt på dig på 4h.dk/find-klub

På et børnedyrskue bliver dyrene ikke bedømt på deres race 
og udseende, men der fokuseres på udstillernes kendskab 
til deres kæledyr, og om de ved hvordan dyret passes og 
plejes. Der er også fokus på, om man kan håndtere sit 
dyr og vise det frem på en præsentabel måde.
På dyrskuerne er der konkurrencer som kaninhop, 
hundeagility, mønstring af større dyr, 
hesteagility mm.

Både dyr og udstillere er på dyrskuepladsen i de 
dage dyrskuet foregår. Det er et stort fællesskab 
blandt udstillerne og det er sjovt at være 
på dyrskue.  

Hvad er 4H?

Hvad er et 
børnedyrskue?

4H-Konsulenter
Dorte Kimer
Telefon 87 40 87 58
Mobil 23 42 79 25
E-mail dok@seges.dk

Anne Astrup
Telefon 87 40 55 26
Mobil 21 33 42 03
E-mail aani@seges.dk
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Bliv klar og parat 
til at tage på dyrskue
Har du lyst til en sjov og lærerig dag sammen med en 
masse andre børn og unge som også vil på dyrskue, 
så har vi et godt tilbud.

Lørdag den 5. maj 2018 afholdes 
Klar-parat-dyrskue på Teestrup 4H gård 
ved Haslev fra kl. 9-15. 
Du kommer rundt i forskellige workshops hvor du lærer 
mere om det dyr du skal udstille på et eller flere af 
dyrskuerne. 
Arrangementet koster 75 kr. inkl. frokost. 

Igen i år er der mulighed for overnatning fra fredag  
den 4. maj til lørdag. Der er ankomst fredag kl. 17.30. 
Prisen for både fredag og lørdag er 125 kr.

Tilmelding senest den 21. april 2018 på www.4h.dk under 
”mit 4H”. Er du ikke medlem af 4H kan du tilmelde dig 
under gæstetilmelding. Klik på ”bliv medlem” på 
www.4h.dk. Har du spørgsmål så kontakt 
Dorte Kimer dok@seges.dk eller Sille Eskildsen 
sille_ekskildsen@hotmail.com.

Vis os dit kæledyr 
børnedyrskue i Albertslund

Lørdag den 21. april 2015 afholder 4H 
dyrskue på Toftegården, 
Vridsløsestræde 29, Albertslund. 
Alle børn inviteres til at udstille deres kæledyr. Der kan 
udstilles kaniner, marsvin, hunde og andre mindre dyr. 
Det koster 25 kr. at deltage for medlemmer og 50 kr. 
for ikke medlemmer. Der er præmier til alle. 

Læs mere på www.4h.dk, hvor du også tilmelder dig 
under ”Mit 4H” hvis du er medlem og under ”bliv medlem” 

– ”gæstetilmelding” hvis du ikke er medlem af 4H.
Tilmeldingsfrist den 8. april 2018.



4H på 
Roskilde dyrskue 
8.-10. juni 2018
www.roskildedyrskue.dk 

Kontaktpersoner 
Louise Laub Busk, 4Hroskildedyrskue@gmail.com
Aff Hjarnø, 40 86 05 07, AffHjarn@gmail.com
Vinni Christensen, 41 19 65 79, blaesinge@os.dk
Jesper Højer, roskilde@hoejer.nl

Pris og tilmelding
Det koster kr. 500 at deltage. Tilmeldingsperiode 1. marts 
til 1. maj 2018 på www.4h.dk
Vær dog opmærksom på, at der på Roskilde dyrskue er 
begrænset antal bokse til hest/pony – først til mølle princippet. 

OBS
Du skal være medlem af en 4H klub og være født i 2011  
eller før. Hesteudstillere skal være født i 2008 eller før. 
Du må kun udstille ét dyr.

Børn & Dyr 
på Bregentved ved Haslev 
29. juni - 1. juli 2018
www.bornogdyr.dk

Kontaktpersoner 
Flerdagsskuet: Tina Skovgaard, tskovgaardjensen@gmail.com
Endagsskuet: Lis Madsen, lbmskovgaard@hotmail.dk

Pris og tilmelding
Tilmelding foregår på www.bornogdyr.dk
Det koster kr. 400 at deltage på flerdagsskuet og 
tilmeldingsfrist er den 3. juni 2018.
Det koster kr. 200 at deltage på endagsskuet og 
tilmeldingsfrist er den 10. juni 2018.
Ved eftertilmelding opkræves et gebyr på 100 kr.

OBS
Du behøver ikke være medlem af en 4H klub for at deltage. 
Hesteudstillere skal være født i 2010 eller før. Du må kun 
udstille ét dyr. Du kan udstille på flerdagsskuet fra fredag til 
søndag eller en-dagsskuet kun lørdag. 

Liv i Landet 
på Kongsgaarden ved Sorø 
18.-19. august 2018
www.livilandet.dk 

Kontaktpersoner 
Ninette Bagge, 28 49 74 19
Pernille Hansen, 20 25 47 95
Ingrid Justesen, 57 82 28 75 eller 21 42 28 75,  
ingrid.justesen@mail.dk

Pris og tilmelding
Det koster kr. 350 at deltage. Yderligere kr. 50 hvis 
du har mere end et dyr med. 
Tilmelding foregår på www.livilandet.dk
Tilmeldingsfrist til Liv i Landet er  
den 10. august 2018.

OBS
Du skal være født i 2011 eller før for at deltage. 
Du må gerne udstille flere smådyr. 

At være på dyrskue 
er en ubeskrivelig god

 oplevelse med sit dyr og 
nogle fantastiske dage.

 Smilla Koch, 11 år, 
kaninudstiller 

på Roskilde Dyrskue 
og Børn & Dyr i 2017.

Det bedste ved at være på 
dyrskue er helt klart fælles-
skabet og det sammenhold 

man lynhurtigt får med andre 
der har den samme interesse.

Nicklas Tærsker, 16 år, udstiller 
af ko på Børn & Dyr 2017.

Læs mere om dyrskuerne, 
hvilke dyr der kan udstilles, 
regler, konkurrencer, 
bedømmelse m.m. i online 
dyrskuehæftet som du 
finder på dyrskuernes 
hjemmesider og på
www.4h.dk 


