Klub Midt dyrskue arrangement.
Har du/I en lille drøm eller forestilling om at du/I vil med på dyrskue, men er usikker på
hvordan man kommer i gang eller hvordan det er, så er her muligheden for at snuse til det at
gå på dyrskue. Klub midt afholder et arrangement i forbindelse med Gl. Estrup landbrugs
messe weekenden 27-28 Maj.
Så skynd jer at tilmelde jer og komme helt tæt hvordan man gør sit dyr klar til et skue.
Dagen kommer bla. til at indeholde følgende:
• Klargøring af dyret på skuet.
• Bedømmelse / præmiefordeling.
• Hvordan vælger man det dyr, man gerne vil have med.
• Hvordan finder man et dyrskue, hvordan tilmelder man sig og hvordan finder man ud
af om der kommer andre skottefolk til netop dette skue.
• Hvad skal man havde med af udstyr.
• Økonomi / planlægning af transport.
• Plus alle de andre spørgsmål du måtte have.
Dagens program:
Vi mødes lørdag 27 maj kl. 8.45 udenfor teltet ved kødkvægs ringen. Herfra går vi over til
dyrene og begynde at gøre dem klar til bedømmelse, som starter kl. 9.30.
Når dyrene skal i ringen, går vi selvfølgelig med op og ser på det. Her vil I blive guidet i hvad
det er dommeren vurdere på dyret, under præsentationen.
Når udstillerne kommer tilbage til stalden, vil der bla. være mulighed for at trække et par af
dyrene, så man kan prøve at gå med et dyr i grime, når den er blandt andre mennesker end
den plejer.
Der er kaffe på kanden hele dagen, og til eftermiddags pause er hjemmebagt kage.
Der vil være mulighed for at vi spiser frokost sammen i kødkvægs teltet til middag, vi kan
købe mad på pladsen og tage med ned i teltet.
Klub midt er tovholder på dette arrangement, men alle medlemmer af avlsforeningen er
meget velkommen til at komme og bidrage til arrangementet.
Arrangement er gratis. Frokosten betaler man selv, hvis man har lyst til at spise med. Det
koster selvfølgelig at komme ind på landbrugsmessen, men så kan man også opleve alt fra
malkekvæg, lastbil udstilling og kæmpe kræmmermarked.
Vi håber at se rigtig mange skottefolk på Gl. Estrup landbrugsmesse, som er et velbesøgt
dyrskue, med god stemning og en masse kvægsnak. I kan se meget mere om
Landbrugsmessen Gl. Estrup på deres hjemmeside eller på facebook.
Der er bindende tilmelding til klubformand Birthe Offersen på 26730818/86320020 eller mail:
bogaoffersen@gmail.com

Senest tilmelding er d. 15/5-17.

