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Klovdag
Hovdag

LEMVIG
MARKED
MARKE
&DYRSKU
DYRSKUE

Billetpris:

20 kr.

Lørdag den 6. juni 2015
AKTIVITETER MED DYR
08.00
Dyrene skal være på pladsen
08.45
Bedømmelse af enkelt dyr påbegyndes.
Bedømmelsen af de enkelte hold kommenteres
(får i lille ring og kvæg i store ring)
11.00
Oprangering af det bedste får og det bedste kvæg
til ærespræmier (får i lille ring og kvæg i store ring)
12.30
Besætningsgruppekonkurrence (store ring)
13.00
Mønstringskonkurrence (ring 2)
14.00
Kaninavlerforeningen kårer skuets bedste han- og
hunkanin
14.30
Ærespræmieuddeling (store ring)
16.00
Dyrene må forlade pladsen
BØRNEDYRSKUE
Kl. 08.45
Dyr og cykler til børnedyrskuet skal være på
pladsen
Kl. 10.00 – 11.00 Dommerne kigger på dyrene og snakker med
børnene
Kl. 10.00 – 12.00 Fotograf vil komme rundt og fotografere børnene
Kl. 12.00 – 12.30 Præsentation og konkurrence for kalve
Kl. 13.00 – 14.30 Præsentation af heste, kaniner m.m. og
konkurrencer
Kl. 14.30 – 15.00 Fælles afslutning i børnedyrskueområdet

ØVRIGE AKTIVITETER
08.30
DCH Lemvig starter aktivitet med ca. 80 hunde,
ca. 600 gennemløb
10.00
Marked og aktiviteter åbner
10.00-13.00 Dyrlægens spørgetid v/ Nina Nyengaard.
10.30-13.30 Lemvig Brandvæsen viser flotte køretøjer
11.00
Morten Andersen, imponerende MC-trial
opvisning
11.00
Vandkantsteater v. Anne Lyhne,
forestilling på Udefriskolens stand
11.30
”Rings of Fire” giver opvisning i line
dance ved aktivitetsområde
12.30
Smagsprøver på helstegt gris ved
Landboforeningens stand
13.00
Brandmand for børn – sluk ild med
pulverslukker, arr. Lemvig brandvæsen
14.00
Morten Andersen, imponerende
MC-trial opvisning
14.00
Politisk debatmøde
15.00
Japansk quiz for alle på pladsen – er
du den heldige, der får flot gevinst med hjem
17.00
Marked og aktiviteter lukker

Søndag den 7. juni 2015
Derudover vil der
være aktiviteter rundt
på pladsen hver time eller
nonstop.
Ret til ændringer i programmet
forbeholdes - se opdateret
program på
www.lemvig.com

Masser af dyr,
maskiner, faglige udstillinger,
arbejdende stande, biludstilling,
kræmmermarked, flyvning
foreningsaktiviteter m.m.
Vi har foderet til
Hesten
Dine kæledyr (hund, kat fugl og gnaver)
Koen og kalven
Geden, fåret og hønsene

Vi har tilbehøret til:
Haven
Hesten og rytteren
Dine kæle-og hobbydyr
Den professionelle landmand

AKTIVITETER MED DYR
09.00
Hestene skal være på pladsen
09.30
Ridekonkurrence for fritidsheste
(store ring)
09.30
Bedømmelse og mønstring af
avlsheste (trekantet bane)
11.00
Mønstringskonkurrence for
fritidsheste (store ring)
12.00
Agilitykonkurrencer (store ring)
13.45
Karakteristik af avlsheste med
udpegning af skuets bedste
heste og ærespræmieuddeling.
Præmiering af bedste mønstring
blandt avlshestene (store ring)
14.45
Udpegning af årets fritidshest
og præmieuddeling til vinderne
af mønstrings-, ride og agilitykonkurrencerne (store ring)
15.00
Kaninavlerforeningen har
præmieoverrækkelse
16.00
Hestene må forlade pladsen

ØVRIGE AKTIVITETER
08.30
DCH Lemvig starter aktivitet
med ca. 80 hunde, ca. 600
gennemløb
09.30
Marked og aktiviteter åbner
10.00
Hundeudstilling, bedømmelser
starter
Vandkantsteater v. Anne Lyhne,
11.00
forestilling på Udefriskolens stand
12.30
Smagsprøver på helstegt gris ved
Landboforeningens stand

Oplevelser
for hele
familien

13.00
13.30
14.00
15.00
16.00

Vandkantsteater v. Anne Lyhne,
forestilling på Udefriskolens stand
Lemvigegnens folkedansere
giver opvisning
Politisk debatmøde
Lomborg Gymnastik og idrætsefterskole giver springopvisning
Marked og aktiviteter lukker

Der vil herudover være aktiviteter rundt på pladsen hver time eller nonstop.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes - se opdateret program på www.lemvig.com

adding value
to the green world

Arr.: Lemvigegnens Landboforening og Lemvig Flyveklub
www.lemvig.com
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Lemvig marked og Dyrskue
LMD 2015: »Igen i år oplever
vi en meget stor opbakning til
og interesse for at være med
på Lemvig marked og Dyrskue. Stadepladserne er udsolgt, og vi glæder os over flere nye udstillere til et arrangement, der stadig er en god
blanding af landbrugsfaglige
udstillinger med blandt andet bedømmelse af avlsdyr på
den ene side og så de mere

folkelige aktiviteter med alle foreningerne på den anden
side,« siger Henrik Damgren
og Finn Gade fra henholdsvis Lemvigegnens Landboforening og Lemvig Svæveflyveklub, der i samarbejde
står bag arrangementet den 6.
og den 7. juni på flyvepladsen
lidt syd for Lemvig.
Nyt i år er også et privat bagagerumsmarked, hvor man

bare tropper op, hvis man kan
leve op til de betingelser, der
er nævnt på arrangementets
hjemmeside lemvig.com.
»Det er ikke for at være
skrappe, men vi vil gerne have,
at det virkelig er private, der
er med i dette bagagerumsmarked - hvor man for eksempel
ikke må sælge varer, der er
købt ind til formålet,« forklarer Finn Gade.

Lemvig marked og Dyrskue er også et møde mellem land og by. Arkivfoto.

Vi glæder os til, at vi mødes
på Lemvig Marked og Dyrskue
Lemvig afdeling
Østergade 16
7620 Lemvig
Tlf. 82 22 97 83

Sund fornuft
www.sparv.dk

Mød os på Lemvig
Marked- og Dyrskue
og få en snak
om dit næste
byggeri

MØD OGSÅ ANDREA
og få gode ideer til
ændringer, indretning
og farvevalg.
Tag gerne plantegning
af dit hus med.

Dyr, maskiner, biler og alverdens boder trækker masser af
mennesker til lyvepladsen syd for Lemvig.

KAFFE OG KAGE
LIGE IND
I HANGAREN
I weekenden den 6. - 7. juni
kan du slå benene op og nyde
en kop varm kaffe og friskbagt
kage i hangaren på Lemvig
Marked og Dyrskue.

KAFFE
OG KAGE

25,Industrivej 1 · 7620
Industrive
62 Lemvig
emvi · Tlf.
lf 97 82 03 40
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e er stadig en stor folkefest
Blandt de nye udstillere er
virksomheder som Kaj Bech
A/S, Tømrermester Preben
Nielsen fra Gudum med et nyt
energikoncept, Tømrermester
Jakob Falkesgaard fra Ramme
og Nees Flytteforretning.
»Der bliver en rigtig stor
maskinudstilling med flere
maskinhandlere og maskinstationer på pladsen - og det
trækker altid mange mennesker til, når de helt store maskiner skal præsenteres,« siger Henrik Damgren.

Samme antal dyr

Klappegården

Der er tilmeldt stort set samme
antal dyr til dette års udgave
af dyrskuet, som det var tilfældet sidste år.
»Det dækker over, at vi har
flere køer på dyrskuet, idet der
ikke længere er udbrud af sygdomme af nævneværdig karakter i de lokale besætninger.
Der er til gengæld færre avlsheste, men flere fritidsheste og børnedyrskuet kan denne
gang præsentere 16 kalve,« oplyser Henrik Damgren.

Den store magnet for børnefamilierne er klappegården,
hvor børnene kan opleve forskellige dyreracer helt tæt på.
»Børnene kan dog ikke få
lov at røre grisene på grund
af MRSA-problematikken, der
er meget oppe i tiden,« siger
Henrik Damgren.
Denne problematik er også et tema for Dyrlægergruppen Vest, der er med på Lemvig marked og Dyrskue. Og i
Noatun-teltet kan man møde

dyrlæge Nina Nyengaard, som
er kendt fra »Dejlige Dyr« på
TV. Hun vil lørdag fra kl. 10
til kl. 13 lave Dyrlægens Spørgetime.
»Vejret kan kun blive godt
- og selv om Grundlovsdag er
fridag for de fleste, så tror vi
på, at rigtig mange igen i år
tager turen til arrangementet,
der plejer at have over 12.000
gæster,« siger Finn Gade.
Arrangementet er en god blanding af faglige
udstillinger og folkelige aktiviteter.

Mød Ulla Tørnæs, MEP, Thomas Danielsen, MF, Lemvigs borgmester
og regionsrepræsentant samt repræsentanter for
VU-Lemvig og Venstres EU-udvalg,
lokale poliikere, organisaionsfolk m.l.
på den fælles stand for
Lemvigegnens Venstre, VU-Lemvig og Venstres EU-udvalg
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Agroskolen relancerer landbrugsuddannelsen e

Mød os på
Lemvig Marked
& Dyrskue

UDDANNELSE: Den ny erhvervsskolereform, der træder i kraft
i august 2015 får store konsekvenser for landbrugselever og
praktikværter. Med et helt nyt
koncept, har Agroskolen valgt
at komme reformen i forkøbet – og rokker samtidigt ved
den traditionelle opbygning af
landbrugsuddannelsen.

BRØRUP
MASKINSTATION ApS
- din sikkerhed for effektiv jordbehandling
Bøvling •Tlf. 9788 5059
www.brorup-maskinstation.dk • Medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening

Kombinerer
faglighed og fritid
Skab din egen fremtid. Så en-

kelt er konceptet, som på Agroskolen træder i kraft til august
2015. Dét skal eleven gøre ved
at vælge mellem henholdsvis
3 fagprofiler kombineret med
én af 3 fritidsprofiler. Resultatet bliver en unik uddannelse,
der kombinerer elevens faglige interesser med fritidsinteresserne.
»Udgangspunktet for at inddrage fritidsprofilerne er, at vi
via undervisning oplever at
elever, der arbejder inden for

deres interessefelter, arbejder
meget målrettet og motiveret.
Vi tror på, at man ved at kombinere fritid og faglighed, kan
opnå dygtigere og mere målrettede landmænd,« siger Marianne Oksbjerre, direktør på
Agroskolen.
Og profilerne er spejlklare:
Vil du være selvstændig landmand – eller have din egen
virksomhed, så passer du perfekt ned i en profil. Er du interesseret i økologi, bæredyg-

tighed og/eller socialt ansvar,
så er en anden profil lige dig.
Og vil du have lov at »nørde« i
svineproduktion, planteavl eller kvæg – så er du den tredje
profils perfekte match.

Faritid
med aktivitet
Profiltanken er gennemsyrende for hele det nye koncept,
som også tager skolehjemmet
op til fornyet overvejelse:
I dag bor de fleste land-

Kom forbi og oplev vores helt nye minibil

OPEL KARL

Service på vindmøller i hele Danmark
• ISO-certiiceret serviceudbyder
• Serviceaftaler og overvågning
• Kvalitetsreservedele
• Hovedkomponenter
• Vinger – inspektion og reparation
• Opkøb/renovering/salg af vindmøller

HESTEKRÆFTER
LEMVIG
MVIG MARKE
MARKED
PÅ

DYRSKUE
&DYRSKU

Peugeot
Lemvig
Peugeot
Lemvig
Peugeot Herning

Flotte modeller med
masser af hestekræfter
under hjelmen.

C.A. Larsen Automobiler
C.A. Larsen
C.A.
LarsenAutomobiler
Automobiler
Lemvigvej
Lemvig
Lollandsvej94,
6, Herning
Lemvigvej
94,
Lemvig
Tlf.
97831666
6054
Tlf. 9722
Tlf.
9783 6054
Heldumvej 65, Lemvig

•

Tlf. 97 82 13 44

/

STS Biler A/S · Industrivej 47 · 7620 Lemvig
Telefon 97821700 · sts-biler.dk

CITROËN LEMVIG
BILHUSET LEMVIG A/S
STS Biler A/S · Industrivej 47 · 7620 Lemvig
INDUSTRIVEJ
34 · sts-biler.dk
Telefon 97821700
TLF. 97 82 17 22

Volkswagen Service Lemvig
Navervej 1 • 7620 Lemvig • Tlf. 97 82 12 33
E-mail: thj@tangbiler.dk • lemvig.volkswagen.dk

www.peugeot.dk/herning

CITROËN LEMVIG
BILHUSET LEMVIG A/S
    
INDUSTRIVEJ 34
   
TLF. 97 
82 17 22
 
  

HOV-DAG ELLER
KLOV-DAG...
HESTEKRÆFTER
HVER DAG!
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efter reform
brugselever på skolehjemmet,
og det giver fritidsprofilerne et
godt udgangspunkt:
»Vvi har valgt at udbyde 3
forskellige fritidsprofiler, som
en del af vores nye AgroCampus. Det er vores intention at
skabe et aktivt, socialt og ikke mindst interessant campusmiljø, som skal give eleverne
unikke oplevelser, øget motivation og ikke mindst udvide de-

res horisont,« siger Marianne
Oksbjerre.
Sport, outdoor & adventure, Motor, mekanik & teknik
og Videregående uddannelse
beskriver temmelig godt indholdet i de tre profiler – hvori
der blandt andet er indlagt en
Adventure-rejse med rafting,
klatring, vandsport og motocross, kitesurfing-kursus og
mulighed for dykkercertifikat.

Stadig landmand
med speciale
Selv om eleverne får én på opleveren, nye vinkler på faglighed og ikke mindst en unik
sammensætning af uddannelse – opnår de stadig titlen
som Landmand med speciale,
påpeger Marianne Oksbjerre:
»Oplevelser, nytænkende løsninger og anderledes faglighed
er blevet indarbejdet i Agro-

skolens uddannelse. Det mener vi, er den bedste løsning til
fortsat at kunne uddanne fremtidens landmænd med speciale. Vi tror bare på, at det kræver nye græsgange, når reformen træder i kraft.«
Vil du høre mere om de nye
profiler på Agroskolen, kan du
møde dem på Lemvig Marked
og Dyrskue den 6. og 7. juni.
Læs mere på www.agroskolen.dk.

Mød os på Lemvig Marked og Dyrskue

KVIK-PAK ny type jordpakker
3 ting
i én

v/ SØREN KJÆRGAARD
Skjernvej 188 • Nr. Felding
7500 Holstebro
Telefon 97 42 70 33
se mere på www.kvikagro.dk

Hundeudstilling
Kom og vær med til en hyggelig hundeudstilling

på Lemvig Marked og Dyrskue.
Vi starter fra kl 10, og vi håber at se rigtig mange.

Alle hunde vil blive bedømt af en professionel dommer.

ALLE HUNDE ER VELKOMNE

- dvs. med eller uden stambog - også den skønne blandingshund.

Der kan stilles op i ﬂg. klasser:
Baby 3 - 6 mdr.
Hvalp 6 - 9 mdr.
Unghund 9 - 15 mdr. - over 45 cm 18 mdr.
Åbne 15 - 18 mdr. >
Agroskolen relancerer landbrugsuddannelsen - og skolen er
med på Lemvig marked og Dyrskue. Pressefoto.

BEMÆRK - DER ER OGSÅ MULIGHED FOR,
AT BØRNENE KAN UDSTILLE I “BARN/HUND”.
FINE PRÆMIER OG EN SLIKPOSE!

T

AG
NV

Ønsker i at deltage i denne dag, så skriv eller ring.
Gerne forhåndstilmelding, men tilmelding er også
mulig på dagen.

ØG

D

Pris ved forhåndstilmelding er 200 kr.,
på dagen 250 kr. Barn/hund 50 kr.

• ISO 9001 Certificering

Din sikkerhed for optimal kvalitet

Tilmelding kan ske på hejlena@get2net.dk

Odinsvej 21 . Sjørring . 7700 Thisted . e-mail: odinsvej21@mail.dk
Mads Bjerresvej 5, 7500 Holstebro

www.dpsnordvest.dk

96 18 14 41
Mobil 40 13 30 89
Tlf.

Salg og
service til
private og
erhverv

Ved forhåndstilmelding skal der indbetales 200 kr.
pr. hund - reg. 7780 - konto 0001796788
Mærk indbetalingen “Lemvig udstillingen” samt
navn og adr.

Er der spørgsmål, så ring endelig

23 28 72 63 - 23 28 75 84

Håber vi ses til en dejlig og hyggelig dag
i selskab med vores bedste venner...

Uden stamtavle u/45 cm
Uden stamtavle o/45 cm
Barn/hund
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Politikere dyster på dyrskuet
Flansmose s

VOGNMANDSFORRETNING

Dyretransport
Sand/grus
Korn/foderstoffer
Container
Kran
Truck
Flytning
Specialtransport
Salt

å
Nu ogs
tion
repara ldelse
ligeho
og ved vej med
af grus
r
lægge
grusud øvl
og vejh

Møllevænget 8 · 7650 Bøvlingbjerg · 97 88 50 28

KOM IND OG FÅ EN
SNAK OM RUST
M

SO
CA

L

VIG
L LEM
O
S
A
C
I TE T
MER
I KVA L G
FORD
S
ER I
B E TA L

ER

MØD OS LEMVIG
MARKED OG DYRSKUE

Kontakt: Tlf.: 35 110 110
mercasol-rustbeskyttelse.dk

VALGKAMP: Folketingsvalget
står for døren, men i skrivende
stund er det kun statsminiser
Helle Thorning, der kender dato’en for, hvornår vi igen skal
til valgurnerne for at sammensætte landets politiske forum
på Christiansborg.
Det afholder imidlertid ikke
de politiske partier for at starte
valgkampen. I de seneste uger
og måneder er valgkampen taget til i bestræbelserne på at
sikre sig vælgernes gunst - og
kryds på stemmesedlen.
Igen i år har en række politiske partier meldt deres ankomst til Lemvig marked og
Dyrskue. Tidligere år har det
oftest været de lokalpolitiske
emner, der har været i fokus,
men i år bliver det folketingsvalget, der vil præge den del af
folkefesten på Rom Flyveplads.
»Vi ved, at Thomas Danielsen, der i dag er medlem af Folketinget, vil komme til Lemvig marked og Dyrskue, men
derudover har en bred vifte af
politikere via deres vælgerforeninger tilkendegivet, at der
vil komme andre kandidater
på pladsen. Vi har derfor ar-

rangeret en paneldebat både
lørdag og søndag, som vil forme sig som et vælgermøde. Det
bliver en kort seance - i den udstrækning, at ordstyreren kan
holde politikerne på sporet men så er der ellers mulighed
for at møde folketingskandidaterne på de respektive stande,«
siger Henrik Damgren.
Venstre’s Thomas Danielsen
kommer til Lemvig marked
og Dyrskue for at møde
vælgerne. Arkivfoto.

Den lokale kandidat til en
plads på Christiansborg
er Orla Østerby, der stiller
op for De Konservative.

FYLD KUFFERTEN MED GODE TILBUD
Kik ind i TAX FREE HANGAR I “ROM”
MASSER AF GODE TILBUD
HOS MATAS - blandt andet

Shampoo

Jeans

SPAR op til 80%

2 stk. kun 300,-

VI SES

3 stk. kun 100,-

Flere varianter

1 stk. 4995 3 stk. 120,SPAR 10485

T-shirts

SPAR op til 80%
Vasen 5  Tlf. 9663 0621
9782 2500

Spar op til

80%

Vi vejleder
med

CIAO ADIOS TSCHÜSS AU REVOIR VI SES DO WIDZENIA
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Stærke MÆRKER
på Lemvig Marked & Dyrskue
6. & 7. juni
New Holland

Amazone

Bredt udsnit af New Hollands traktor- og
høstmaskine-program

UX 5200 super

Kuhn

Kverneland

Tipvogn SPC 18 - Kun 1 stk
Listepris 199.000
Dyrskuepris 155.000

Twinca

Kvernelands professionelle plove,
skrålæggere og river m.v.

Schäffer

lokalavisenlemvig.dk

Kvalitetsmaskiner
til pelsdyrbranchen

Mød os på
Lemvig
marked & d
yrskue

Ferris
Professionel og
komfortabel nyhed
Ferris ZT 700 IS
græsklipper
fra 56.600,+ moms

Mini- og teleskoplæssere til landbrug
samt redskaber og maskiner til
minkfarme.

Husqvarna
RIDER R 214TC
LIMITED EDITION

21.000,-

Heldumvej 63 ● 7620 Lemvig
Tlf. 97 82 03 44
www.lemvigmaskinforretning.dk

ANKER BJERRE A/S
Elkjærvej 110 ● Mejrup Kirkeby
7500 Holstebro ● Tlf. 97 42 10 10
www.ankerbjerre.dk

26 / LOKALAVISEN LEMVIG / TIRSDAG 26. MAJ 2015

LEMVIG
&MARKED
DYRSKUE

Oplevelser
for hele
familien

LØRDAG D. 6. JUNI KL. 9.00 - 17.00
SØNDAG D. 7. JUNI KL. 9.30 - 16.00
LEMVIG FLYVEPLADS, ROM

Hyggelig hundeudstilling for alle
LMD 2015: Også i år er der en
stor hundeudstilling på Lemvig marked og Dyrskue. Den
finder sted om søndagen, og
det er en aktivitet for alle interesserede.
Hundeudstillingen er arrangeret af en række hundekenneler i samarbejde, og det
særlige ved hundeudstillingen
på Lemvig marked og Dyrskue
er, at man kan få sin tilmeldte
hund bedømt, uanset om man
har en stambog eller ej.
»Sidste år havde vi stor succes med hundeudstillingen,

Hundeudstillingen startede sidste år
med over 60 tilmeldte vovser.

Skal vi gøre din hverdag lettere?
Få en snak om HVORDAN på dyrskuet!
Vi tilbyder: • Rengøring i private hjem - også hovedrengøring
• Havearbejde - samt vedligeholdelse
• Erhvervsrengøring
Vi påtager os mange andre opgaver – forhør nærmere...
Vi er godkendt under fritvalgsordningen i Lemvig
og Ringkøbing-Skjern Kommuner.
HUSK: Der gives fradrag på selvangivelsen
for opgaver udført i private hjem.
VESTJYSK
I C Chr. Allé 5, 6950 Ringkøbing • Tlf. 96 80 19 99
Vi glæder os til at
www.vikarservice.nu
høre nærmere fra dig

BEDRE BOLIGRÅDGIVER
Kom og få
en uforpli
gtende
snak med
os på Lem
vig
Marked- &
dyrsk
lørdag 6/6 ue
&
søndag 7/6

Som Bedre Bolig Rådgiver, rådgiver og udarbejder vi de
tilhørende obligatoriske rapporter
PAPIRISOLERING
ISOLERING med MINERALULD
ISOLERING med FLAMINGO
TERMOGRAFI

Dette kan give dig flg:
• Øget salgsværdi af din bolig
• Lavere varmeregning
• Sundere indeklima

• Bedre komfort uden træk og kulde Sådan ser det ud med
Papiruld…

Sådan ser det ud med
Batts…

• Tidssvarende og arkitektoniske
korrekte løsninger
• Klimavenlig bolig

Papirulden
sluttertæt
tætom
om
alle
Papirulden slutter
alle
rør,
rør,
spær
hvilket
betyder
spær
mv. mv.
hvilket
betyder
optimal i
optimal isoleringsevne.

Batts kan ikke slutte tæt og
Sådan
det udog
med
der
opstårser
utætheder
Batts
kuldebroer.

Gratis tilbud og opmåling
• Vi arbejder med certificerede
isolatører.
• Vores isolatører er ikke bundet til et
bestemt materiale
• Vi besigtiger altid opgaven og rådgiver i forhold til det enkelte projekt.
• Vi opnår en bedre isoleringseffekt
med innovativ indblæsningsteknologi.
• Vi har fokus på kvalitet, både i vores
valg af materiale og i udførelsen.

BEDRE BOLIG
RÅDGIVER

Vi udfører energieftersyn og energirenovering.

PAPIRISOLERING - ISOLERING MED MINERALULD
ISOLERING MED FLAMINGO - TERMOGRAFI

GUDUM TØMRER - ENERGI

TLF.: 20 49 23 93 - WWW.GUDUMTOEMRER.DK

idet der var tilmeldt over 60
hunde, og vi håber, at der kommer mindst lige så mange i år,«
siger Lars Stausholm fra den
lokale kennel, Madam Blå, der
er en af arrangørerne.
Hundeudstillingen er altså
også for »blandingshunden«,
og det er der en god grund til
i følge arrangørerne.
»Hvis man har en hund af
blandingsracer, så er man jo
præcis lige så glad for den, som
andre er for en hund med en
stambog. Og vi mener, at der på
Lemvig marked og Dyrskue også skal være plads til den skønne familiehund på vores udstilling,« siger Lars Stausholm.
Hundene bliver bedømt af
en professionel dommer, og det
er igen Lisbeth, der kommer
fra Varde-kanten.
Hundene på udstillingen deles op i forskellige klasser efter
alder - fra de yngste »baby’er«
på tre til seks måneder og op
til den åbne klasse for hunde
over 15 måneder gamle.
»Hundeudstillingens bedømmelse starter søndag formiddag, og dommeren tager
sig god tid til at kigge på den
enkelte hund og til at snakke
med hundeejeren, før hun giver sin bedømmelse. Alle er i
øvrigt velkomne til at overvære bedømmelse, så man kan se
og høre, hvordan det går til.
Hele bedømmelsen slutter med
en kåring af de allerbedste

hunde,« siger Lars Stausholm.
Udover bedømmelsen kan

man på udstillingen se de forskellige kennelers nye hvalpe.

Ved hundeudstillingen på Lemvig marked og Dyrskue
kan man få sin hund bedømt af en professionel dommer
- også selv om man ikke har en stambog. Arkivfoto.

Vore kloakmestre
Vores
loakmestre
få
Kom og os
vejleder om:
med
en snak
-

Marked
ig
v
m
e
L
på
kue
og dyrs

Nedsivningsanlæg
Nedsivning
nlæg
Tilslutnin tilil offentlig
ffentlig kloak
loa
Tilslutning
Tv-inspektion
Udbedring af forsikringsskader
Certiiceret rottespærre

Thingstrup Maskinstations
medarbejdere vejleder gerne om:
Grovfoder håndtering
Pasningsaftaler
Sprøjtning – indberetning af kemikalier
til myndigheder
Nedrivning
Støbearbejde.
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Camille og Jasmin øver med æslet Molly og hesten Faxi, for de skal
selvfølgelig med på Lemvig marked og Dyrskue. Privatfoto..

Børn og dyr kan få et helt særligt forhold til hinanden.

Børnedyrskuet er også med
DYRSKUE: For et par år siden
blev Børnedyrskuet en del af
Lemvig marked og Dyrskue.
Tidligere var der Børnedyrskue på Råbjerghøj, men det
begyndte at knibe med tilslutningen til arrangementet, og
så blev det flyttet til Rom Flyveplads.
Det har vist sig at være en
ganske god idé, idet tilmeldingerne til Børnedyrskuet atter
er stabilt, og på pladsen er det
en rigtig god aktivitet om lørdagen med bedømmelser af
dyrene og en god snak med
dommerne.
Der er kommet cirka 50 tilmeldinger til børnedyrskuet i
år. Det er ponyer, heste, æsel,

marsvin, kaniner, cykler, kalve
og en ko. De vil alle komme i
den store ring mellem kl. 12 og
14.30 om lørdagen. Der vil være
agility bane for kalve, ringrid-

LØRDAG D. 6. JUNI KL. 9.00 - 17.00
SØNDAG D. 7. JUNI KL. 9.30 - 16.00
LEMVIG FLYVEPLADS, ROM

Oplevelser
for hele
familien

ning for cykler og heste samt
talentkonkurrence for dem,
som har lyst.

mød os på

lemvig marked & dyrskue

FLEMMING REFSGAARD's
Traktorservice A/S
Damgårdvej 10 - Balling
7860 Spøttrup • Tlf. 97 56 45 44

REDNINGS-RINGEN

Vilhelmsborgvej 45 B - Linde
7600 Struer • Tlf. 97 48 72 00

Industrivej 51 • 7620 Lemvig

Se mere på: www.frtraktor.dk

Hammerum
ServiceCenter

Strøelse

• Salg af strøelse il grise, køer
og får….ja il alle dyr.
• Såning og rensning med
Cameleon system.
• Mejetærskning med 24 fod
New Holland.
• Presning af bigballer.

Henrik Skov 21820883
www.oster-lind.dk

En svensk kombimaskine som
giver økologerne et nyt våben i kampen mod ukrudtet

Maskinen er en kombineret 8 meter så og
rensemaskine, med stor kapacitet og lille brændstoﬀorbrug.

KOM IND PÅ VORES
STAND OG FÅ EN
SNAK MED OS.
VI BYDER
PÅ KAFFE OG LIDT
GODT TIL GANEN.

Thomas Kjærsgaard
Hammerum ServiceCenter
Haugevej 14 - 7400 Herning
tlf. +45 21 45 96 86 mail@hammerumservicecenter.dk

Mød den
Danske importør af
Cameleon system
på Dyrskuet

R til  f   tilbud!

Hoegild ApS •Tlf. 6082 1650 • info@hoegild  • www.hoegild.com

TELEFON:

4142 8482

SØNDERGADE 73 • 7600 STRUER

Campistens.net

Kom og se de nye rejsefortelte fra Wecamp
Vi forhandler nu også Trigano fortelte (Paciﬁque 300 fra kun 6595 kr.)
/shop/salg/support
Og de nye camping/friids
møbler fra Wesfield

Du sparer likviditet
3 års garani!
Miljørigig produkion
Service i topklasse

Gudum sognehus
akiv
på standen
med
cykelideer
sponserløb.
Gudum Sognehus
er akiverpå
standen
med
gode
il din næste fest
To kondicykler er igang hele døgnet under Lemvig Marked & Dyrskue
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Nyt bilmærke hos Hvingelby
Hvingelby Biler i Fousing er nu autoriseret forhandler af den japanske
Subaru - og det nye mærke kan man se på Lemvig marked og Dyrskue.
AF A. P. CHRISTENSEN
apll@bergske.dk

FOUSING: »Sidste år valgte
Chevrolet at stoppe salget af
nye biler i hele Europa, så vi
gik i gang med forhandlingen
om i stedet at få Subaru ind
i vores forretning. Det er nu
lykkedes, og vi har fået de første nye modeller hjem. I den
sidste weekend i maj holder
vi et stort åbent hus-arrangement for at markere, at
vi nu officielt er autoriseret
Subaru-forhandler med tilhørende serviceværksted,« siger
Lars Hvingelby, der sammen
med sin far, Gunner Hvingelby, driver autoværkstedet
i Fousing.
Subaru’s modeller er først
og fremmest kendt for de meget stærke motorer, en stor

grad af robusthed og råstyrke samt gode pladsforhold.
»Vi bliver autoriseret forhandler nummer 13 i Danmark, og Subaru vil kun have 15 danske forhandlere. Det
betyder, at vi får et meget stort
område at arbejde i med dette
bilmærke, idet der udover os
kun er Subaru-forhandlere i
Aalborg, Aarhus, Herning og
Kolding,« oplyser Lars Hvingelby.
Det japanske bilmærke har
været på markedet siden mid
i 50’erne og blev især i 90’erne
kendt for sine firehjulstrukne
rallybiler.
»Subaru sælger knap en million nye biler om året i hele
verden, og Subaru satser meget på at øge markedsandelen
i Danmark, som det sidste år
var tilfældet i Sverige i kraft

af et større forhandlernet,« siger Gunner Hvingelby.

Nye modeller
Aktuelt har Subaru lanceret
nye udgaver af flere modeller,
hvor XV, Forester og Outback
er de mest kendte. Til efteråret
kommer en helt ny udgave af
modellen Legacy. Den får navnet Levorg.
»Modellerne fås i forskellige udstyrsvarianter, der passer til de individuelle behov og man kan også vælge at få
sin Subaru på gule plader. Det
er et bilmærke, der henvender
sig til alle, der har brug stor
trækkraft, slidstyrke og plads,«
pointerer Lars Hvingelby.
Hvingelby Biler havde den
18. og den 19. maj besøg af
en delegation på fem Subarueksperter, der skal gennemfø-



  

   

   

re forskellige kurser, så alle
medarbejdere er klar til lanceringen af det nye bilmærke
i Fousing.

Stadig Chevrolet-service
Gunner Hvingelby understreger, at selv om Fousing-forhandleren ikke længere sælger nye Chevrolet-biler, så er
Hvingelby Biler stadig autoriseret Chevrolet-værksted.
»Vi udfører serviceeftersyn
og har de originale reservedele
til Chevrolet, mens vi selvfølgelig også reparerer alle øvrige
bilmærker. Og hvis man ikke
kan vente til den sidste weekend i maj for at se og prøve
en ny Subaru, så har vi modellerne klar allerede nu,« siger
Gunner Hvingelby.
Hvingelby Biler er også
blandt udstillerne på Lemvig
marked og Dyrskue.

Gunner og Lars Hvingelby ses
her med de første Subaru-biler
i Fousing - meget passende
under et blomstrende
japansk kirsebærtræ.
Foto: A. P. Christensen.

Mød os under åben himmel
Lemvig Marked og Dyrskue
6. og 7. juni
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Specialister i salg af landbrug og lystejendomme

Videbæk Ejendomskontor a/s
Selvstændige ejendomsmæglere. Valuarer. MDE

Bredgade 39 . 6920 Videbæk . 692@edc.dk . 97 17 12 99

KOM GODT VIDERE

