Lemvigerne havde ikke glemt det- der kom
igen 10.000 mennesker
I WEEKENDEN BLEV DER AFHOLDT LEMVIG DYRSKUE OG MARKED.
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Lemvig: Lemvigegnen havde ikke glemt Lemvig Marked & Dyrskue, selv om der har været to års ufrivillig
pause på grund af coronaen. Ikke færre end 10.000 besøgende var i weekenden på pladsen.
Det var med 5000 besøgende både lørdag og søndag, og det var der stor tilfredshed med hos arrangørerne
fra Lemvig Flyveklub og landboforeningen Fjordland. det var et besøgstal på højde med det, der var før
coronaen.
- Det er vi rigtigt godt tilfredse med, når corona’en har forsinket vores planlægning og dermed påvirket
nogle udstilleres interesse for at være i år, siger Mads N. Rohde fra Lemvig Flyveklub.
De to partnere ser derfor allerede nu frem mod den første weekend i juni næste år, hvor Lemvig Marked og
Dyrskue igen slår bommen op til folkefesten, der kombinerer dyrskue-tradition, maskinudstilling og
markedsstemning på flyvepladsen.

- Vi kunne godt have brugt lidt flere køer på klov-dagen lørdag, men ellers var vejret fint, og alting
klappede, selv om tingene har været pakket ned i et par år. Og så var det jo bare dejligt igen at opleve det
hyggelige møde mellem by og land. Uanset om det var ved dyrskue-køerne, de store landbrugsmaskiner,
søndagens hesteaktiviteter, Åbent Landbrugs klappegård eller den traditionsrige uddeling af helstegt gris
ved landboforeningens telt, siger Morten Agger, næstformand i Fjordland.
Udvalgte vindere på dyrskuet
Skuets bedste malkeko, bedste ældre Holstein og bedste yver: Lærke Altena, Tim ved Ringkøbing. Bedste
yngre Holstein og vinder af NTM-konkurrencen: Jeppe Skovbjerg, Houe ved Lemvig. Bedste
besætningsgruppe malkekvæg: Jeppe Skovgaard, Houe ved Lemvig - Holstein. Bedste kødkvægsdyr:
Østergaard Jensen A/S, Svenshede ved Vinderup – Limousine-ko. Bedste besætningsgruppe kødkvæg:
Nørre Bundgaard – Murray Grey, Staby ved Ulfborg. Skuets bedste avlshest: Stutteri Bådsgård ved Mette
Skov Johansen, Højslev – shetlandspony, hoppe med føl. Skuets bedste fritidshest: Merle-Marie Lundgaard,
Lemvig – Welsh sec A, Mountain.

