
Børnedyrskue i Aabenraa 
i forbindelse med Det Sønderjyske Fællesskue 

den 2. og 3. juni 2017. 
 

Dyrskuet´s sødeste og sejeste kæledyr 
 

Du kan deltage med alle slags mindre kæledyr  
- kanin, mus, marsvin, vandrende pind eller et helt andet kæledyr – 

(dog ikke hest, får, ged eller kvæg)               

og har du ikke et kæledyr kan du deltage med dit ynglings 
sovedyr med.  

 

Hvor foregår det ??? 
Børnedyrskuet foregår på Dyrskuepladsen i Aabenraa ved ”4H gården”. 

Børnedyrskuet er kun lørdag fra 9.00-14.00 
Hvordan foregår det ??? 
Du og dit udstillede kæledyr bliver vurderet af vores dommere og vil få point og præmie, ud 
fra din passen og plejen af dit kæledyr. Samtidig vil Dyrskuets besøgende også få mulighed 
for at se dit kæledyr.   
Hvordan vælges det sødeste og det sejeste kæledyr ??? 
Konkurrencen om dyrskuets sødeste og sejeste kæledyr foregår ved at de besøgende kan 
stemme på hvilket af de udstillede kæledyr som er sødest og hvilket er sejeste  
Alle under 18 år kan være med. 
Hvad koster det ??? 
Pris: 25 kr. (alle får en præmie og én adgangsbillet pr. familie). 
Betales på når du møder op på dyrskuet. 
Bemærk: Man behøver IKKE at være 4H medlem for at deltage. 

 

Har du spørgsmål, så kontakt;  
Knud Rasmussen (4H konsulent) på 73 74 21 80 / 4hsyd@4hsyd.dk  

Helle Lund Lorenzen, (4H områdeformand) på 28 74 65 22 / frealle@hotmail.com 
 

Få en sjov oplevelse - ud over det sædvanlige 
- - - - - - - - - - Klip her - - - - - - - - - -  

 
AABENRAA  BØRNEDYRSKUE – Tilmeldingsfrist: 22. maj 

 
Navn:                                                                                       Alder: 
 
Adresse: 
 
Post nr:                    By: 
 
Tlf. nr.:                                  E-mail: (må meget gerne angives) 
 

 
Dyrets art:                                                      Dyrets navn: 
 
Forældres underskrift: 

Tilmelding sendes til: 4H Syd, Helsingørvej 6, 7100 Vejle / scannes og mailes til: 4hsyd@4hsyd.dk 

BEMÆRK: EN TILMELDING BLANKET PR. DYR DU MEDTAGER 
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