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Marked & Dyrskue. Knap 12.000 gæster kiggede forbi Rom
Flyveplads, der var fyldt med spændende aktiviteter
Søndag eftermiddag kunne Lemvigegnens Landboforening og Lemvig Svæveflyveklub, gøre resultatet af
weekendens store arrangement op.
»Vi har solgt over 8.000 billetter, og det vil sige, at besøgstallet nærmer sig 12.000 gæster. Det er vi yderst
tilfredse med, når vi tager den kolde lørdag i betragtning,« mente Henrik Damgren fra Lemvigegnens
Landboforening, der især hæftede sig ved, at Lemvig marked & Dyrskue er blevet en stærk tradition, der
tiltrækker nye aktiviteter, så der hele tiden sker en udvikling af arrangementet.
»Sådan har det været i år med »Sundhedsteltet«, bilboksningen og børnedyrskuet,« pointerede Damgren.

Publikumsmagnet
»Løb med konen«-aktiviteten blev en publikumstræffer, og denne konkurrence bliver også en del af
arrangementet til næste år.
»Køerne gjorde lykke om lørdagen, selv om vi kun havde en enkelt besætning på pladsen, men mange vil lov
at trække en kalv og smage hel frisk mælk. »Klappegården« er en magnet for børnene, der elsker dyrene og
står i kø for at komme ind,« fortæller Henrik Damgren.
Han glæder sig over, at der også var stor søgning til de faglige udstillinger.
»Det er klart, at landbrugets folk manglede bedømmelsen af kvæg, men det har ikke taget glansen af
arrangementet. Der var mange fine stande med professionelle udstillere,« lød hans kommentar.

Fornyelse for heste-folket
Søndagens »hov-dag« havde også en fornyelse med TREC-konkurrencen, som Maja Flarup og Malene
Møller fra Rom Rideklub stod for.
»Det var et stævne, der trak folk fra Nord- og Østjylland, og det var imponerende at se de entusiastiske
»hestepiger« i aktion«, sagde Damgren.
Børnedyrskuet var i år en del af det store arrangement, og det er et håb, at det skal være sådan fremover.
»Der var knap 20 udstillere, og vi ser gerne Børnedyrskuet gentaget i vort regi. Det gør folkefesten endnu
større.«
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Tilfredse udstillere
Alle stande var udlejet til dette års arrangement, og udstillerne var godt tilfredse med weekendens forløb.
»Vi kunne ikke have forestillet os en større succes. Vi havde et mål om at synliggøre os selv, og det lykkedes
til fulde. Der har været folk i »Sundhedsteltet« hele tiden, og vi har snakket med rigtig mange mennesker. Det
var en superfin weekend, der også har styrket vores sammenhold,« sagde fysioterapeut Hanne Rytz, der var
en af de ti behandlere i dette telt.
»Vi vil gerne være med næste år. Det er sjovt at lave dette TREC-stævne, hvor vi havde 23 deltagere« mente
Maja Flarup fra Rom Rideklub.
Lørdag kunne man opleve Save-Niels ved Lemvig Maskinforretnings stand.
»Det er da helt imponerende, hvad han kan med en motorsav. Det trækker folk til standen, så vi er meget
tilfredse,« sagde indehaver Børge Ørgaard.
»Udstillerne har generelt været yderst positive,« sammenfattede Henrik Damgren.
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