Vejledning til online-dyrskue, forår 2021
Deadline: Din video skal være uploadet mandag den 29 Marts for at deltage i online-dyrskuet.
Videoerne bliver bedømt I april måned. Resultatet bliver offentliggjort snarest muligt. Bemærk der er 7 sider
i alt, læs det grundigt igennem.
*****************************************************************************************
Dette udstyr skal du bruge:
● Mobiltelefon med kamera til optagelse af din video, eller rigtigt videokamera
● PC eller MAC til at gemme og uploade din video
● Internetadgang
Spørg i din klub, hvis du mangler udstyr eller hjælp.
Forberedelse og planlægning:
1. Tilmeld jer til online dyrskue via vores medlemssystem 4h.dk . Dit katalognummer er dit
medlemsnummer. Det kan du finde på vores hjemmeside 4h.dk under mit 4h- min side- rediger
mine oplysninger.
2. Planlæg din præsentation og skriv den evt. ned. Man må selvfølgelig gerne få hjælp. På side 2 kan du
læse hvordan du skal fremvise dit dyr. Hvis dit dyr ikke er med på listen, så spørg i din klub.
3. I kan se et eksempel på en video her, men husk det er blot et eksempel: Demonstration af digitalt
børnedyrskue
Du kan med fordel bruge disse spørgsmål (kursiv er obligatorisk, resten er vejledende):
● Hvad hedder du?
● Hvor gammel er du?
● Hvad er dit katalognummer?
● Hvad hedder dit dyr?
● Hvor gammelt er dit dyr?
● Hvordan indretter man bedst en bolig til et/en….?
● Hvad fodrer du dit dyr med?
● Hvad laver du med dit dyr?
● Kan du vise mig hvordan man løfter dit dyr?
Inspiration til emner, det må forventes at kende til:
●
●
●
●
●
●
●
●

Bolig
Pasning og pleje
Fodring
Anatomi
Aktiviteter og udstyr
Sygdom
Avl og unger
Race og signalement
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4.
5.
6.
7.

● Tandpleje og fodpleje
● Adfærd
Find en ven, som kan hjælpe dig med at lave dig med din præsentation og video. Det må gerne være
en voksen, men må også gerne være en ven.
Lav en præsentation og øv dig nogle gange inden I optager videoen.
Snak med din hjælper eller med din 4H klub om hvad du har planlagt og få hjælp, tips og råd.
Holder din klub dyrskue-forberedelse, så kan du tilmelde dig denne og modtage hjælp, tips og råd.

Optagelse og upload:
1. Aftal en dag, hvor I skal optage, gerne en dag med godt vejr og hvor det er vindstille. I kan jo evt.
foreslå at planlægge en fælles dag i jeres 4H klub.
2. Optag jeres video. Husk at det ikke behøver være perfekt.
3. Tag et billede eller scanning af deltager-skilt.
4. Upload jeres video samt billede på Send store filer gratis - Fildeling - TransferNow- Den kan både
tilgås fra PC eller MAC, og vælg så at sende filerne til 4honlinedyrskue@gmail.com . Husk at notere
dit katalognummer i “emne”.
5. Afvent bekræftelse på mail af at videoen er modtaget.
6. Du er nu med i online dyrskuet og dommerne vil vurdere video og deltagerskilt samlet.

Præmier
En eventuel præmie, diplom og udtalelse vil blive sendt til dig hurtigst muligt. I nogle klubber kan man aftale
en fælles overrækkelse i stedet for.
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Fremvisning af dyr til 4H digitale dyrskue
Fremvisning af heste

Angående dommeren:
Der er naturligvis ikke en dommer til stede. I stedet for har du din kameramand, som du placerer hvor
dommeren skulle stå. Kameramanden må gerne stille dig spørgsmål, som du kan svare på. Du kan også vælge
efter punkt 7 selv at lave en præsentation af hvad du ved om dit dyr (se spørgsmål under forberedelse og
planlægning punkt 3).
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Fremvisning af køer, kalve får og geder
Angående dommeren:
Der er naturligvis ikke en dommer til stede. I stedet for har du din kameramand, som du placerer hvor
dommeren skulle stå. Kameramanden må gerne stille dig spørgsmål, som du kan svare på. Du kan også vælge
efter punkt 7 selv at lave en præsentation af hvad du ved om heste (se spørgsmål under forberedelse og
planlægning punkt 3).
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Fremvisning af hunde
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Fremvisning af smådyr
Mindre dyr som marsvin, kanin og hamster eller andre små dyr kan med fordel vises på et bord med
skridsikkert underlag, f.eks. en rest gulvtæppe. Man kan ikke mønstre en smådyr på samme måde, men til
gengæld er det vigtigt, at du viser os at du kan løfte dit du op forsvarligt.
Kaniner: Her skal du vise at du kan give dyret sele på og sætte dyret ned på gulv eller jorden.

6

Reglement
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Barnet skal fylde 6 år i indeværende år og være medlem 4H klub i område øst.
Videoen skal være mellem 3 og 6 minutter lag.
Videoen skal indledes med en præsentation af udstiller og dyr, herunder fremvisning af et navneskilt
Navneskiltet skal være håndlavet og indeholde katalognummer, dyrets navn og art, og udstillers navn
og alder samt 4H-klub. Orientering på skiltet er underordnet. Størrelsen skal være A4.
Dyrets race, alder, farve mm. kan fremgå, men er ikke et krav.
Voksne må helst ikke optræde på videoen, men må gerne hjælpe med at filme, stille op, stille
spørgsmål til udstilleren el.lign.
Udstiller og/eller dyr skal så vidt muligt være i billedet hele tiden.
Videoen må ikke være redigeret, sammensat eller klippet på nogen måde.
Videoen skal primært være optaget horisontalt og være fokuseret på at fremvise både barn og dyr i
total. Halvtotal må også anvendes, særligt til de små dyr. Enkelte fejl og afvigelser fra dette leder
ikke ikke point fratræk, men motivet og videoen skal være tydelig.
Ingen effekter eller musik.

10. Deltagerne bedømmes i grupper efter dyreart. Hvis der er nok deltagere, deles hver dyregruppe op
efter alder (<12/>= 12). Der skal være mindst fem deltagere i hver aldersgruppe, før vi deler op efter
alder.
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