
 

 

Deltagerbrev  
Roskilde dyrskue 2019 
   
Hej,   
Nu nærmere tiden sig, hvor vi skal på dyrskue sammen. I brevet her finder du de sidste 
informationer samt nogle ting, du skal huske at have med.   
 
Det skal du huske til dit dyr:  
• foder til torsdag   
• foder- og vandskål og evt. en spand   
• grej til dit dyr i en kasse   
• sele/snor   
• grej til oprydning omkring dit dyr, f.eks. greb og rive   
• udstillerskilt i A4-format. Navn og alder på udstiller og dyr, 4H klub og katalog nr.   
• hvis dit dyr skal have specialfoder, må du selv medbringe det   
• se hvad du skal have med af attester og beviser i de veterinære regler som også er  
med denne mail  
 
Kanin, marsvin:  
• håndklæde til at ligge over buret om natten   
• transportkasse  
Hund:  
• legetøj til hunden   
• sele/snor   
• hundekurv/tæppe   
• vaccinationsattest   
Høns:  
• transportbur   
• håndklæde til at ligge over om natten   
Får:  
• grime/træktov   
• maidiattest   
Hest/pony:  
• saddel   
• hjelm   
• hovedtøj/grime   
• ejererklæring   
• hestepas   
• staldkasse til saddel, strigler m.m.   
OBS! HUSK de rette sundhedsdokument/ejererklæring til dit dyr, da du ellers ikke 
får lov til at komme igennem dyrlægekontrollen.  
Du skal have synet dit dyr ind af en af dyrskuets dyrlæge inden du kan komme ind på 
pladsen, se vedlagte ”how to do it”. De sikrer sig, at alt er, som det skal være. Det er vigtig 
at du i den forbindelse har de rigtige papirer med, som vaccinationspapir og ejererklæring.   
Indsyning sker ud for port 6 i tidsrummet torsdag fra kl. 17-19. Vejledning i indsyning af  
dyr finder du sidst i dette brev   



 

Mælkevejen:  
Deltagere på Mælkevejen indsyner hos Lejruglerne på samme måde som alle øvrige 
deltagere. Der er lavet et særligt program for Mælkevejen. Dette præsenteres torsdag 
aften lige efter fællesmødet. Deltagere på Mælkevejen bedømmes lørdag eftermiddag 
Præmieuddeling foregår sammen med øvrige dyr. 
  
Vi holder udstillermøde torsdag aften kl 20.00 i spiseteltet  
 
Alle hesteudstillere skal deltage i ponyridning. Kan ens hest ikke gå ponyridning kan 
man låne en. Tider aftales på dyrskuet.   
Det er forbudt at ride på pladsen.   
 
Det skal du huske til dig selv:  
• praktisk tøj og 4H-bluser og evt. lyse bukser til fremstillingen   
• regntøj og gummistøvler - for en sikkerheds skyld   
• toiletgrej, håndklæde og solcreme - for en sikkerheds skyld   
• sovepose, underlag (OBS!!! OBS!!!! ikke over 5 cm høj da underlager ikke kan være i  
teltet, soveunderlag over 5 cm vil blive afvist) og et varmt tæppe   
• lommelygte   
• penalhus   
• lidt lommepenge til en is eller en lille gave. Du kan få opbevaret dine penge hos 
Lejruglerne.   
 
Indtjekning og Lejruglerne  
Efter du har fået synet dit dyr ind og fået sat det  på plads i staldene, er det vigtigt, at du 
tjekker ind hos  Lejruglerne. Dette skal du gøre, hvad enten du sover derhjemme eller i 
lejren. Hos Lejruglerne får du dit armbånd udleveret.   
Når du tjekker ind, tjekker vi op på at de telefonnumre vi har på dig og dine forældre er  
korrekte. Du skal du IKKE medbringe sygesikringsbevis, skulle der blive behov for det 
kontakter vi dine forældre.  
Hvis du overnatter i lejren, skal du være i dit telt senest kl. 22:00 hver aften. Så kommer  
Lejruglerne og putter dig.   
Hvis du af den ene eller den anden grund ikke sover i lejren, er det vigtig, at du melder dig 
fra hos Lejruglerne.   
Lejrpladsen er døgnovervåget, så du kan derfor altid henvende dig til en her, hvis du skulle 
få brug for hjælp.   
Lejruglerne har på skuet en telefon der er døgnbemandet nummeret er 30421419 
 
Bespisning  
Der bliver serveret mad fra torsdag aften til søndag frokost, dvs. du skal selv sørge for evt.  
mad søndag aften.   
Dit armbånd er din madbillet så pas godt på det. 
Der er udstillermøde hver dag kl. 08:00-8:15.   
 
Inden du tager hjem  
Når du skal hjem om søndagen, må du IKKE pakke dit dyr sammen før skuet er lukket kl  
18.00. Herefter skal du have muget ud efter dit dyr og have det godkendt af en fra  
dyreudvalget/staldvagt. 



 

 
Spørgsmål  
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på roskilde@hoejer.nl 

med oplysninger om spørgsmålets art samt telefonnummer. Vi vil så ringe dig op, så vi kan 

få klaret dine problemer.   

Vel mødt på Roskilde Dyrskue 2019! 
   
Formand for 4H på Dyrskuet v/ Aff Hjarnø – Lejruglerne v/Jesper Højer  
  

mailto:roskilde@hoejer.nl


 

Hvordan får jeg indsynet mit dyr korrekt  
1. Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved port 6 før de kommer ind på 
pladsen(Darupvej/Poppelgårdsvej).   
Husk vaccinationsattester, sundhedsdokument, ejererklæring tilhørende de forskellige dyr.   
 
2. Gå til 4H ́s område   
 
3. I 4H staldområdet modtages du af nogle staldvagter (har gule veste på) som vil vise dig 
og dit dyr på plads.   
 
4. Alle skal derefter ned hos Lejruglerne og tjekkes ind, hvor I får armbånd m.m.   
 
5. Du er nu tjekket ind med dit dyr 
 
 

 


