SIKKERHED
PÅ ET DYRSKUE
Jeg håber, at I får et godt besøg på dyrskuet, men inden I ankommer, vil jeg fortælle lidt om, hvordan man omgås dyrene på et dyrskue.
På et dyrskue er der udstillet mange store dyr (Køer, der vejer 400 – 800 kg og tyre, der vejer 11001500 kg og heste der kan veje fra100 til 1000 kg). Flere af dyrene er måske udstillet for første gang.
Derfor kender de kun deres ejer og er ikke vant til mange andre mennesker. Det kan gøre dem lidt
bange og man kan risikere et spark, hvis man kommer for tæt på.
Fredag formiddag er der bedømmelse af dyrene i de forskellige ringe, der vil derfor være en del trækken frem og tilbage med dyrene, og I vil opleve, at dyrene står sammen med deres trækker lige uden
for ringene og venter på at komme ind i ringen, og at der står flere dyr og venter på samme tid.

Vi sætter adskillelse op mellem dyr og publikum, og I opfordres til at respektere dette
Jeg har desuden opstillet følgende omgangsregler i forhold til dyrene.
1. Undlad at gå mellem staldene før kl. 9.00
Dyrene gøres klar til bedømmelsen, og der er meget trafik og uro i området.
2. Du må aldrig forsøge at forskrække et dyr.
3. Hvis du går bag ved et dyr, så tænk over, hvor langt den vil nå ud, hvis den
sparker bagud. D.v.s du skal holde god afstand til dyrene.
4. Hvis der kommer en trækker med et dyr, så stands op og vent til de er forbi.
5. Du skal ikke gå op imellem de dyr, der står bundet i staldene.
6. Hvis du gerne vil klappe et dyr, så spørg ejeren om det er i orden.
7. Respekter evt. advarselsskilte
8. De fleste dyr i 4H udstillingen er vant til børn, men det gælder stadig at man
skal tænke sig om.
Husk at du kan tænke, men det kan dyrene ikke. De reagerer pr. instinkt og det
gælder især, hvis de bliver bange.
Maskiner på dyrskuet
Der er mange store og flotte maskiner på dyrskuet. De er spændende at klatre op i, men
af hensyn til udstilleren af maskinerne, vil jeg henstille til, at I beder om tilladelse inden
hele klassen rykker ind på en udstilling.
Besøg på dyrskuet sker på eget ansvar.
Karin M. Larsen
Dyrskuekoordinator
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