HJØRRING DYRSKUE
17. - 18. juni 2022

NU er tilmeldingen åben – så skynd dig at tilmelde dig på siden:
www.4h.dk
På 4H’s dyrskue kan man udstille dyr, have, kager, cykel, crosser, kæphest, eller hvis du har
en anden hobby – det er faktisk kun fantasien der sætter grænser.
Vi glæder os til at se dig til nogle gode dyrskuedage!
Husk at betale dit kontingent på www.4h.dk.
Vi vil gerne at alle får den bedste oplevelse, så kig på programmet og overvej hvad du
tilmelder dig, det skal helst være hyggeligt og ikke stressende.
Der er også en særlig mulighed for udstillere på 12 år eller ældre, for at få sin hest bedømt
på ”det store dyrskue” – se mere om dette, samt 4H’s foreløbige program på sidste side.
VIGTIGT, LÆS HER:
- Vil du udstille flere ting (f.eks. opgave + kanin, eller kanin + hest) så skal du tilmelde begge
dele, altså lave to tilmeldinger.
- Man kan højst udstille et stort dyr (hest eller kvæg)
- HUSK at skrive under bemærkninger, hvis du har ønsker til hvem du vil stå med, vi prøver at
efterkomme det!
- VIGTIGT!!! Vi kan IKKE tilbyde bokse, så du er nødt til at træne med din hest, så den kan stå
i spiltov
- Du kan leje en boks hos Hjørring dyrskue (575,-) Bestilling her:
https://hjoerringdyrskue.mitdyrskue.dk/produkt-kategori/diverse/
Dyrskuet vil forsøge at samle 4H hestene tættest muligt på 4H´s område

HJØRRING DYRSKUES ”PLAN & REGLER” ER SENDT SAMMEN MED DENNE INDBYDELSE.
LÆS DEM GRUNDIGT
Bemærk: Der er ingen racekrav til dyr på 4H-dyrskuet, så alle kan være med. Blot man
kender og passer sit dyr godt og kan håndtere det.

Tilmeldingsfrist senest
d. 17. maj 2022
For kvæg er fristen 4. maj 2022

HUSK AT LÆSE ALT DETTE VIGTIGE INFO 
Udstillere med dyr/crosser får et spiltov eller et trådbur til sit dyr. Du skal selv medbringe
foder, og noget dyret kan få vand i. Heste opstaldes i spiltove hos 4H.
Udstillere med have får plads i et spiltov, hvori du kan lave din udstilling. Cirka 1 x 1 meter.
Udstillere af kager, middagsret eller dessert får plads på et bord i teltet.
Har du en anden hobby du vil udstille kontakt os, og vi finder en løsning!
Campingplads:
Dyrskuet har en campingplads ved parkeringen. Ønsker I at benytte denne skal i bestille den via
www.hjoerringdyrskue.dk og betale ved tilmelding.
Prisen er 275 kr. + moms uden strøm og 700 kr. + moms med strøm.
Der kan købes morgenmad lørdag i 4H´s cafe for kr. 20,- (rundstykke m. smør/ost)

HUSK HUSK HUSK !!
Overskuddet fra dyrskuet går direkte til Vendsyssel 4H klub og Jerslev 4H.
VI HAR DERFOR BRUG FOR HJÆLP!! – hele dyrskuet bliver lavet på frivilligt arbejde, så
kan du, eller kender du nogen der kan hjælpe i 4H’s cafe, pølsevogn eller bage en kage
så kontakt os!
Kontakt Anette Lauritsen: 23953203
HUSK! Når du er frivillig hjælper på dyrskuet, er du med til at sikre vi også kan holde
vores fantastiske børnedyrskue igen næste år! Vi opfordrer hermed alle til at gøre en aktiv
indsats for at finde hjælpere!

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til tilmeldingen, ring til Hanne Hedegaard på 20740265 (træffes dagligt
kl. 16-20)
Andre spørgsmål til dyrskuet, kontakt Thea på mail: theachristensen10@hotmail.com eller
tlf. 25 37 17 55.
Læs de mails du får grundigt.
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LÆS OGSÅ, ALT DET PRAKTISKE:
Ansvar:
Udstillerne bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri,
vandskade og anden form for beskadigelse såvel under forsendelsen/transport som
under udstillingen, ligesom udstillerne er ansvarlige for eventuelle skader, der påføres
personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillernes eller
medhjælpers side.
Udstillerne skal selv undersøge med deres forsikringsselskab, om deres forsikringer
dækker dette, da dyrskuet ikke dækker.
Al færdsel på dyrskuepladsen er på egen risiko.

Dyrlægekontrol:
Alle dyr skal, før de får adgang til dyrskuepladsen, passere rampen og her kontrolleres af
en dyrlæge, samt fremvise de nødvendige attester. Kun sunde og raske dyr kan tilføres
skuet. Smitsomme sygdomme vil medføre, at dyrene ikke får adgang til skuet.
Dyrlægen syner efter følgende plan:
Torsdag d. 16/6, kl. 14.30 til 21.00: Alle dyretyper, men vi henstiller til at møde
efter følgende plan:
14.30 – 18.00: Kødkvæg og malkekvæg
16.30 – 18.00: får, geder, kaniner, fjerkræ o.a. mindre dyr.
18:00 – 21:00: Heste og malkekvæg
Kødkvæg, kaniner og fjerkræ samt får og geder skal alle møde om torsdagen.
Alle malkende køer skal møde ind torsdag
Fredag d. 17/6, kl. 7.00 til 8.00: Heste og resterende malkekvæg (kvier)
Lørdag d. 18/6, kl.7.30 til 8.00 for kontrol af heste, der har været
hjemme om natten.
De påbudte attester skal følge hver enkelt dyr.
Ved underskrift på ejererklæring har udstilleren afgivet erklæring om, at
han/hun ikke er vidende om sygdom i besætningen.

Intet dyr må forlade dyrskuepladsen før dyrskuet er slut, lørdag
d. 18/6 kl. 16.30, på nær heste, som kan forlade pladsen fredag
efter kl. 17.00, forudsat at de møder igen lørdag morgen senest kl. 8.00. Der skal gives
besked herom til dyrskuekontoret senest fredag.
Forlades pladsen med sit dyr eller anden udstilling før dyrskuets afslutning, vil du
modtage en regning på 300 kr.
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Foreløbigt program for 4H-aktiviteter:
Fredag:
Kl. 8.45: Bedømmelsen begynder på selve dyrskuet (muligt for hesteudstillere over 12 år)
Kl. 10.30: Fælles information i ringen eller 4H´s cafetelt (Alle)
Kl. 10.45: Gennemgang af banen til agility (uden dyr)
Kl. 11.00: Agility for hest, kvæg, hund, får, ged, æsel (Frivilligt)
Kl. 14 eller 15: Bedømmelsen begynder og forventes færdig senest kl. 18 (Alle)
Lørdag:
Kl. 8.30: Mønstringskonkurrence for hest selve dyrskuet (Frivilligt kræver ingen tilmelding)
Kl. 9.00: Mønstringskonkurrence for heste hos 4H (Frivilligt)
Kl. 10.00: Mønstringskonkurrence for kvæg og 4H kalve (Frivilligt kræver ingen tilmelding)
Kl. 11.00: Kaninhop i 4H ringen (Frivilligt, ingen tilmelding)
Ml. kl. 11-13: Vi arbejder på at crosserne kan få lov til at vise hvad de kan i den store ring.
Kl. 13.30: Staldmøde (Alle)
Kl. 14.10: Alle 4H-ere skal i den store ring
Kl. 16.00: Udlevering af ærespræmier, til dem der har vundet dem
Kl. 16.30: Slut for denne gang

ER DU 12 ÅR ELLER ÆLDRE OG UDSTILLER HEST?
Så har du mulighed for at blive bedømt på ”det store dyrskue”. Dvs.
sammen med udstillere, som ikke er 4H-ere og dermed hovedsalig voksne udstillere.
Denne bedømmelse foregår fredag fra kl. 8.45, og du får et ekstra katalognummer, som du skal
benytte i forbindelse med denne bedømmelse.
Hvis du ønsker en sådan bedømmelse, skal du skrive det på din tilmelding på nettet, og så får du
en skema tilsendt, som skal retur til Hanne Senest den 19. maj kl. 12.
Grupperne du kan tilmeldes er:
19. Vallakker på 4 år og derover (født 31/12 2018 og tidligere)
20. Vallakker på 3 år (født 1/1 2019 til 31/12 2019)
21. Vallakker på 2 år (født1/1 2020 til 31/12 2020)
22. Vallakker på 1 år (født 1/1 2021 til 31/12 2021)
23. Hopper på 4 år og derover med føl ved siden, eller synligt drægtige ved
anmeldelsen (født 31/12 2018 og tidligere)
24. Goldhopper 4 år og derover (født 31/12 2018 og tidligere).
25. Hopper på 3 år (født 1/1 2019 til 31/12 2019)
26. Hopper på 2 år (født1/1 2020 til 31/12 2020)
27. Hopper på 1 år (født 1/1 2021 til 31/12 2021)
Vælger du denne bedømmelse, deltager du ikke i bedømmelsen hos 4H fredag eftermiddag, men
er ellers en del af 4H og vore aktiviteter.
Denne mulighed gælder kun 4H-medlemmer
Vi glæder os til at se jer på et forrygende dyrskue – skynd jer at tilmelde jer!

Dyrskue-hilsner
Vendsyssel 4H klub og Jerslev 4H
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