
Masser af dyr,
maskiner, faglige udstillinger,

arbejdende stande, biludstilling,
kræmmermarked, flyvning
foreningsaktiviteter m.m.

Klovdag
Hovdag

Vi har tilbehøret til:
Haven

Hesten og rytteren
Dine kæle-og hobbydyr

Den professionelle landmand

Vi har foderet til
Hesten

Dine kæledyr (hund, kat fugl og gnaver)
Koen og kalven

Geden, fåret og hønsene

AKTIVITETER MED DYR
09.00 Hestene skal være på pladsen
09.30 Ridekonkurrence for fritidsheste

i den store ring
09.30 Bedømmelse og mønstring af

avlsheste
11.00 Mønstringskonkurrence for

fritidsheste
12.00 Agilitykonkurrencer
13.20 Karakteristik af avlsheste med

udpegning af skuets bedste
heste og ærespræmieuddeling.
Præmiering af bedste mønstring
blandt avlshestene

14.30 Udpegning af årets fritidshest
og præmieuddeling til vinderne
af mønstrings- ride- og agility
konkurrencerne

15.00 Kaninavlerforeningen har
præmieoverrækkelser

15.15 Hesteshow v/ Angelina
Otakari - show med hest
og hunde

16.00 Hestene må forlade pladsen

ØVRIGE AKTIVITETER
9.30 Marked og aktiviteter åbner
10.30 Tante Andante, workshops med

sang, leg og dyresjov
10.30-12.00 Prøv klatrevæggen på Fjaltring

Fri – og Udeskolens stand
11.00 DDA: Få din hund bedømt af

professionelle dommere
(flotte pokaler og præmier)

11.30 ”Rings of Fire” giver opvisning i
linedance ved aktivitetsområdet

12.30 Smagsprøver på helstegt gris
ved Landboforeningens stand

13.00 Bondedyst, arr. LandboUngdom
13.00 Tante Andante, workshops med

sang, leg og dyresjov
13.00 Vandkar med boldkast,

arr. LT Håndbold
14.00 Lemvigegnens folkedansere

giver opvisning
14.30-16.00 Prøv klatrevæggen på Fjaltring

Fri – og Udeskolens stand.
16.00 Marked og aktiviteter lukker

Lørdag den 31. maj 2014

Søndag den 1. juni 2014

AKTIVITETER MED DYR
08.00 Dyrene skal være på pladsen
09.00 Skuet åbner og bedømmelse af enkelt dyr påbegyn-

des. Bedømmelsen af de enkelte hold kommenteres.
(kvæg i store ring, får i lille ring)

10.15 Bedømmelse af besætningsgrupper (store ring)
10.45 Mønstringskonkurrence (store ring)
13.00 Oprangering af de bedste får og tildeling af

ærespræmier (store ring)
13.30 Oprangering af det bedste kvæg og tildeling af

vandrepokaler og ærespræmier (store ring)
14.00 Kaninavlerforeningen kårer skuets bedste han-

og hunkanin
14.30 Præsentation af kødkvæg og tildeling af vandre-

pokal samt interbreedkonkurrence for kødkvæg
(store ring)

15.45 Dyrene må forlade pladsen

BØRNEDYRSKUE
08.45 Dyr til børnedyrskuet skal være på pladsen
10.00-11.00 Dommerne kigger på dyrene og snakker med børnene
10.30-10.50 Tante Andante, workshops med sang, leg og dyresjov
11.15 Børnedyrskuedeltagerne i ringen med dyr og cykler

13.00-13.20 Tante Andante, workshops med sang, leg og
dyresjov

14.50 Børnedyrskuekonkurrencer i ringen

ØVRIGE AKTIVITETER
10.00 Marked og aktiviteter åbner
09.30-15.00 Hvem vejer mest - Fido eller Far?

Sundhedstjek ganske gratis.
Dyrlæge Nina Nyengaard
medbringer hundevægt
og stetoskop.

10.30-12.00 Prøv klatrevæggen på Fjaltring
Fri – og Udeskolens stand

12.30 Smagsprøver på helstegt gris
ved Landboforeningens stand

13.00 Vandkar med boldkast, arr.
LT Håndbold

14.30-16.00 Prøv klatrevæggen på Fjaltring
Fri – og Udeskolens stand

15.30 Løb med konen og vind kassen
(store ring)

17.00 Marked og aktiviteter lukker

Arr.: Lemvigegnens Landboforening og Lemvig Flyveklub
www.lemvig.com

Billetpris:

20 kr.

Oplevelser
for hele
familien
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adding value
to the green world

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

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


