
 

Hvad koster det ??? 
60 kr. (og alle får en præmie) og bokse er med i prisen. 
Så er der præmie til alle deltagere, én adgangs- og parkeringsbillet pr. adresse. 
Betaling: Når man møder op på Børnedyrskuet (kontant). 
Veterinære regler ??? 
Alle dyr skal være sunde og raske og indsynes af dyrlæge (yderligere information følger op til dyrskuet) 
Vigtigt: Hvis man udstiller kvæg, får eller ged, skal man være opmærksom på veterinære regler, 
vaccinationer, tankprøver mv.  
Bemærk: Skal være salmonellaniveau 1 i minimum 7 måneder. 
Se www.dyrskuet-horsens.dk for de nye sundhedsregler. 
Bedømmelsen ??? 
Dommerne ser dig først fremvise dit dyr. Derefter vil der blive stillet spørgsmål. 
Du bliver bedømt på præsentation, viden, pasning og pleje og IKKE stamtavle. 
Møstring !!!: 
Da Børnedyrskuet får billige bokse af Det Østjyske Dyrskue, kan udstillede heste fra Børnedyrskuet IKKE 
deltage i mønstring.  
Tilmeldingsfrister !!! 
Alle dyr: Fredag d. 13. maj (tilmeld gerne via mail, da post kan være usikkert i forhold til deadine) 
 

VIL DU MED PÅ TELT-LEJR FRA FREDAG TIL LØRDAG ??? 
4H laver en teltlejr i forbindelse med børnedyrskuet. En lejr hvor der vil være hygge, sjov, aktiviteter og 
overnatning i telt. Alle deltagere ved børnedyrskuet er inviteret til at komme på teltlejr. 
Det vil KUN være deltagere fra børnedyrskuet som sover på lejren + selvfølgelig voksne ledere.  
 
4H laver en lejr på teltpladsen, hvor udstillerne kan overnatte i eget telt.  
Medbring selv telt eller lav aftale med en anden. 
 
Det koster 75 kr.at være med på lejren, men så sørger 4H også for mad og  
drikke til fredag aften og lørdag morgen. 
 
Hvis du skal med !!! Hvis du tilmelder dig til 4H lejren, får du nærmere  
information sammen med dit dyrskuemateriale. 
 
Tilmelding til både Børnedyrskue og lejr findes på næste side. 
 
For yderlige informationer mv, kontakt: 4H konsulent, Knud Rasmussen på : 30 55 90 31 / knr@4hsyd.dk  
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4H  BØRNEDYRSKUE I HORSENS Tilmeldingsfrist: Fredag d. 13. maj (absolut frist)  

 
Navn:                                                                                                    Alder: 

 
Adresse: 

 
Post nr:                    By:                                                                        Tlf. nr.: 

 
Dyrets art::                                                                       

 
Dyrets navn:                                                                                         Alder: 

 
Ved kalve – CHR-nummer og fødselsdato:  
(se www.dyrskuet-horsens.dk for de nye sundhedsregler) 

 
V/hest - stangmål:                                                                                Medbringes der føl: 

 
Teltlejr: Jeg vil gerne med på lejr:  Sæt  X       (Pris: 75 kr.) 

Tilmelding sendes til: 4H Syd, Helsingørvej 6, 7100 Vejle / mailes til: 4hsyd@4hsyd.dk 
  
Møstring !!!: 
Da Børnedyrskuet får billige bokse af Det Østjyske Dyrskue, kan udstillede heste fra Børnedyrskuet IKKE 
deltage i mønstring. 
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