Invitation til Børnedyrskue i Søholm 4H
Lørdag den 28. september 2019 kl. 10-14
Deltagere:
Alle, der har gået på dyrehold sommeren 2019 (mandag, onsdag eller torsdag) deltager gratis.
Andre 4H'ere der har lyst til at udstille er meget velkomne til at tilmelde sig – det koster 100 kr. pr
deltager.
Det er muligt at udstille kanin, marsvin, andre smådyr, 4H's høns, geder og grise samt kæpheste.
Hvis du har en ualmindelig sød og rolig hund, der ikke har jagtinstikt, må du gerne udstille den
(men den skal være i snor hele tiden). Desuden er du velkommen til at udstille edderkop,
skovsnegl, bænkebiddere og hvad du ellers kan finde i haven og tage med i fx et syltetøjsglas
el.lign. Husk at komme jord og blade i og sørg for den kan få luft.
Du kan låne et dyr af 4H eller tage dit eget med. Desuden skal du lave et skilt til dyret (A4 papir
med dyrets navn og art, dit navn og alder og hvad du ellers kan få lyst til at skrive eller tegne på
papiret. Hvis du har mulighed for det, så få det lamineret eller sæt det i en plasticlomme. Det skal
hænge på buret på dagen.
Udstiller du et 4H-dyr kan det ske at der er andre,, der udstiller samme dyr.
ALLE gæster er velkomne på dagen!
Så medbring meget gerne venner, naboen, familie og andre nysgerrige. Ingen entré, men der bliver
mulighed for at bruge lidt småpenge i café m.v.
Program for dagen:
kl. 10.00 Børn ankommer og navneskilte på burene hænges op (vi står parat til at hjælpe).
kl. 10.30-11.30 bedømmelse af alle dyr (børnene går hen til dommeren med sit dyr og viser det frem
og svarer på spørgsmål om fodring, pasning og pleje – vi tager hensyn til alder og vidensniveau, så
det er ikke nødvendigt med læse panik m.v.)
kl. 10.30 Café, ponytræk, børnehopbane, bålaktiviteter, hønseskidning
kl. 12.00 kaninhopkonkurrencer fortrinsvis for kaninhopholdet (torsdag) . Hvis ledige kaniner eller
egne kaniner medbringes er de velkomne til at deltage.
kl. 12.30 Kæphestekonkurrence i spring (aldersopdelt efter behov) Alle udstillere, der deltager i
kæphestekonkurrencerne præmieres (andre må gerne deltage for 25,- kr pr start incl. Præmie) Vi har
kæpheste til låns, egne må selvfølgelig meget gerne medbringes!
kl. 13.00 Kæphestekonkurrence i dressur (præmie til alle deltagere)
kl. 13.30 Uddeling af præmier for dyrskuedeltagerne
Hele dagen:
4H-bingo, Mød 4H-ungdom og hør om deres rejser og aktiviteter og prøv deres escaperoom!
Café, flødebollekast, tegnebord
Programmet vil måske blive ændret eller udvidet alt efter deltagerantallet og tilmeldte dyrearter.
Alle tilmeldte deltagere præmieres og får desuden et aktivitetskuponhæfte til div. Aktiviteter.
Betaling for deltagelse (for jer, der ikke er tilmeldt hold i sommeren 2019) sker på dagen.
Tilmelding: aflever kuponen til din leder eller send nedenstående oplysninger på en mail til
formand@soholm4h.dk :
udstillers navn og alder, dyrets art og navn, er det et 4H-dyr eller eget dyr?,
kontakt tlf nr.

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til børnedyrskue lørdag den 28. september 2019
Navn_______________________________________ Alder: ______________
Jeg vil gerne udstille ___________________________ (navn) _____________ (art)
Dyret er mit eget ____

Jeg vil gerne låne af 4H ______ (sæt kryds)

Jeg er medlem af Søholm 4H, men går ikke på hold: pris 100 kr ________(sæt kryds)
Jeg er endnu ikke medlem af Søholm 4H, men vil gerne deltage i dyrskuet pris 150,- kr.
____________ (sæt kryds)
Jeg er medlem af Søholm 4H og har gået på hold i sommeren 2019 pris 0 kr ______(sæt kryds)

Kontakt tlf nr:______________________________
Betaling kontant eller mobilepay på dagen.

