
25-års jubilæumsdyrskue
EJBY-GLOSTRUP 4H'S

UDSTILLING AF DYR - HØNSEBINGO - GÆT VÆGTEN PÅ

DYRET - KANINHOPSHOW - PONYTRÆK 

 MØD GÅRDENS DYR - KÆLEKANINER - MINDEVÆG 

GRISEAGILITY - AFSLØRING AF NYT LOGO

Gratis

 entrÉ
 

MASSER AF SJOVE AKTIVITETER
 

UDSTIL DIT

KÆLEDYR - SE

BAGSIDEN
 

24. AUGUST 2019 KL. 11-15 

DYREGÅRDEN V. KLUB EJBY 

STATENEVEJ 46, 2600 GLOSTRUP



Udstil dit kæledyr

EJBY-GLOSTRUP 4H'S

VÆR MED OG FÅ EN SJOV DAG SAMMEN MED DIT KÆLEDYR 

OG EN MASSE ANDRE DYREGLADE BØRN

 

Læs mere på ejby-glostrup4h.dk 

Her kan du også læse mere om,  hvordan du tilmelder dig.

 

 

Dyrskuet er for alle – og du kan udstille dit kæledyr ,  uanset om du

er medlem af 4H eller ej .  Du behøver ikke at have erfaring med at

udstille på dyrskue .  

 

Du kan vælge at udstille alle smådyr ,  fx høns ,  hunde ,  kaniner ,

marsvin eller andre smådyr (vi har bl .a .  haft udstillere ,  der havde

biller og fisk med ,  så slip fantasien løs).

 

Som udstiller får du også mulighed for at deltage i sjove

konkurrencer med dit dyr – fx kaninhop ,  agurkespisning og andre

sjove aktiviteter for smådyr .

 

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 .  Både dyr og udstillere er på dyrskuet hele den

dag ,  det foregår .  Det er et stort fællesskab blandt udstillerne og det

er sjovt at være på dyrskue .

 

For medlemmer af 4H koster det 25 kr .  at deltage .  Hvis du ikke er

medlem ,  koster det 50 kr .  Alle deltagere får præmier og diplom .

 

 

 

TilmeLding

senest 12. aug.
 


