Gode oplevelser for hele familien og et
udstillingsvindue for egnen
Lemvig Marked og Dyrskue finder i år sted i weekenden den 31. maj- 1. juni.

Mandag den 28. april 2014, 16:01
Lemvig Marked og Dyrskue finder i år sted i weekenden den 31. maj- 1. juni.
Som sædvanligt begyndte arbejdet med forberedelserne til dette års Lemvig Marked og Dyrskue allerede et
par uger efter afholdelsen af sidste års arrangement. Der var så en god lang sommerferie, hvorefter
udvalget har været samlet månedligt.
Invitationer til deltagelse blev udsendt til tidligere udstillere i starten af november, og puslespillet med at
imødekomme udstillerønsker til stande, placeringer og størrelser begyndte. Sideløbende var og er der
udvikling af idéer og tanker inden for konceptets rammer.
Udgangspunktet var for landboforeningen og flyveklubben for 15 år siden at skabe et arrangement med
oplevelser for hele familien og samtidigt at være et udstillingsvindue for egnen, og det til en rimelig pris for
både publikum og udstillere.
Det har siden vist sig at være bæredygtigt, startende med omkring 10.000 mennesker på pladsen og de
seneste år omkring 12.000 med plus/minus 500 afhængigt af vejret.
Aktuelt er der allerede tilmeldt omkring 80 udstillere fordelt på mere end 60 stande ud over deltagelse af
omkring 15 foreninger, friskoler og institutioner. Der er endnu pladser at få, men har man specielle ønsker
tilrådes snarlig kontakt. Det kan tilføjes, at foreninger, der ikke deltager for at tjene penge, tilbydes gratis
stadeplads.
Kvæg må være med igen
I 2013 måtte den traditionelle del af dyrskuet med bedømmelse af kvæg og konkurrence mellem områdets
kvægavlere udgå på grund af en sygdom, der var i udbrud i flere af besætningerne. Der er nu et bedre
overblik over kvægsygdommens udbredelse, og via blodprøver afklares det, om besætninger er fri for
sygdommen og kan deltage i årets dyrskue.
Hovdag med bedømmelse af heste finder sted om søndagen og rummer også »heste for sjov«, hvor der er
mulighed for hesteagility, fremvisning af fritidshest. Hertil vil der være show søndag eftermiddag ved
Angelina Otakari.

Børnedyrskuet som en del af Lemvig Marked og Dyrskue gennemføres i år i et samarbejde med Tante
Andante, hvor Tante Andante er med både som dommer og vil synge og spille for dyrene. Børnedyrskuet
gennemføres lørdag den 31. maj. Der er tilmelding til børnedyrskuet senest den 11 maj.
Der bliver i år flyttet lidt rundt, idét de lokale nyvognsforhandlere deltager på en dobbelt så stor stand lige
ved siden af informationsområdet. Husflidsforeningen har deltaget i en årrække og vil i år sammen med
folk fra Hjerl Hede være at finde på en fælles aktivitetsstand midt på pladsen.
»Løb med konen« gentages
Sidste års publikumsvenlige og sjove aktivitet »Løb med konen og vind kassen« gentages, så hvis du har lyst
at vinde 5000 kr. kontant, så begynd bare at øve nu.
Der kan læses mere om arrangementet på www.lemvig.com.
Ovenstående tekst findes på siden
http://dinby.dk/lokalavisen-lemvig/gode-oplevelser-for-hele-familien-og-et-udstillingsvindue-for-egnen

