Kære udstillere

Vigtig information til udstillere af får og geder vil løbende blive lagt på Landsskuets hjemmeside https://landsskuet.dk/dyreudstilling/tildyreudstillere/.
Der er oprettet en Facebookgruppe for fåre- og gedeudstillerne på Landsskuet
2022, hvor der kommer oplysninger om fåre- og gedestaldene, fællesspisning
m.v., som ikke fremgår af Landsskuets "Værd at vide". Under skuet kan I holde
jer orienteret på INFO tavlerne i HAL 21 og i vores egen Facebookgruppe Udstillere af får og geder på Landsskuet.
I er meget velkomne til at dele jeres forberedelser til Landsskuet og andet af
interesse for gruppen. Bliv gerne medlem af Facebookgruppen inden Landskuet.
Torsdag den 30. juni 2022 er der en fotograf, som tager stemningsbilleder af
dyr og deres udstillere. Fredag den 1. juli 2022 er der fotografering af bedste
dyr og ærespræmiedyr. Det er gratis at få taget billede, men billederne vil blive
brugt til reklame for får og geder på Facebook, raceforeningernes hjemmesider,
Landsskuets hjemmeside m.v. Det er muligt at hente billederne fra vores Facebookgruppe Udstillere af får og geder på Landsskuet.
Fællesspisning i hal 21 torsdag aften den 30. juni kl. 18.30 for udstillere med
famille og venner. Menu er Hårby Slagterens Mørbradgryde m/cocktailpølser,
bagt kartoffelmos og grøn salat og flutes. Voksen 100 kr. og 50 kr. for børn til
og med 13 år. Medbring selv stol og service til eget brug til vores fælles fåre- og
gedebord. HUSK tilmelding til fælles aftensmad torsdag via MobilePay 821876
til ”Landsskuet – Fåre- og gedeudvalget” eller overfør til bankkonto 5073 –
2033415 i Jyske Bank inden søndag den 26. juni 2022 skriv ”Aftensmad torsdag”
i kommentarfeltet.
I tilfælde af spørgsmål eller kommentarer er I altid velkomne til at kontakte mig.
Jeg glæder mig til at se jer på Landsskuet 2022.

Med venlig hilsen
Mikala Høj Laursen, Fåre- og gedekoordinator
Tlf. 27802856 – mikalalaursen@hotmail.com
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