
PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Børnedyrskuet foregår lørdag d. 21. maj kl. 10-13 på DLG Dybvad, Falkevej 4, 9352 Dybvad. 

Dyrskuets CHR NUMMER er 123904 

Program:                                                                                                                                                                                                             
Kl. 9.00-10.00:  Ankomst, opstilling og dyrlægekontrol af alle dyr.   

Kl. 10.00:   Dyrskuet åbner - alle dyr skal være klar på pladsen.                                                                                                

Kl. 10.00-12.00: Bedømmelse af dyrene.                                                                                                                                                                         

Kl. 12.30:   Uddeling af præmier, diplomer og gaver i ringen.                                                                                                                                                               

Kl. 13.00:   Dyrskuet slutter og dyrene må forlade pladsen. 

 

Bedømmelse:                                                                                                                                                                
Dommerne snakker med alle udstillerne om deres kæledyr. Blandt andet om hvordan man passer og plejer 
sit kæledyr. Hvis dyret kan trækkes går man en tur med det i ringen (evt. med hjælp fra en voksen) 

Udstillerskilt:                                                                                                                                                                           
Udstilleren skal selv lave et skilt, som skal være i A4 størrelse. Skiltet sættes op ved dyret og skal indeholde 
oplysninger om dyrets navn og alder samt udstillers navn og alder. 
 

Udstilling:                                                                                                                                                                              
Man skal selv medbringe et bur til dyret. Heste og køer kan bindes til egen trailer. Man medbringer selv 
foder og vand. 

Sundhedskrav: 
Dyrene skal være sunde og raske. Alle dyr skal være fri for lus, skab og ringorm.                                        

For æsler, hunde, katte, marsvin, hamstre, og andre smådyr kræves ikke særlige sundhedsattester.                        
Kaniner med unger under 4 uger må ikke udstilles.                                                                                                                    
 

Heste skal medbringe hestepas.                                                                                                                           

Køer, får og geder skal være øremærket og registreret i CHR-registret. Flytning til og fra skuet skal 
registreres i CHR registret. Dette gøres af ejer selv eller af handelsstandsforeningen.                                                  
Udstillede kalve skal være 14 dage gamle. 
 

Fjerkræ og fugle:                                                                                                                                                                                 
Alle fjerkræ og fugle skal være mærket. Der skal fremvises vaccinationskort mod newcastle disease med 
dyrlægestempel.                                                                                                                                                                        
Der skal desuden afleveres en optegnelse over fjerkræ og fugle med angivelse af art, antal og ejers fulde 
navn og adresse.                                                                                                                                                                                                              
Ænder og gæs må ikke medbringes. 

Spørgsmål kan sendes til dybvadhandel@gmail.com eller til Dorte Chemnitz Jensen på mobilnummer 

22301497. 

 

Med venlig hilsen 

Dybvad Handelsstandsforening 

mailto:dybvadhandel@gmail.com


 


