
DYRSKUE

Skynd dig at tilmelde dig på vores hjemmeside, direkte til 
th@bygholm.dk eller på telefon 7562 1799.

Dansk Limousineforening og Bygholm Landbrugsskole arrangerer i 
samarbejde et weekendkursus, hvor temaet er klargøring og styling 
af kødkvæg til dyrskue.

Kurset henvender sig til unge mellem 13 og 18 år.

Kurset er for alle som elsker dyrskue, hygge, sommer og ikke mindst 
kødkvæg. Alle kan deltage, uanset hvilken race du arbejder med og 
om du har erfaring eller ej. 
Vi vil udfordre jer på alle niveauer.

Kurset afholdes fredag, den 17. - lørdag, den 18. marts 2017

Læs meget mere på www.bygholm.dk

Bygholm
Landbrugsskole & Kursuscenter



KURSUS FOR UNGE MED INTERESSE FOR KØDKVÆG 
OG DYRSKUE
- SÅDAN TRIMMER DU EN KO TIL DYRSKUET

HVEM ARRANGERER KURSET
Bygholm Landbrugsskole og Dansk Limousine forening arran-
gerer i samarbejde dette kursus. Kurset er målrettet dig som 
bare elsker dyrskue, hygge, sommer og ikke mindst kødkvæg.  
Ungdomsudvalget i Limousineforeningen hjælper til på kur-
set.

HVEM KAN DELTAGE
Du behøver ikke at have erfaring med dyrskuer for at deltage. 
Alle er velkomne for det vigtigste er, at du har interessen, og 
syntes det er sjovt og hyggeligt at arbejde med kødkvæg. 

Kurset kan også være for dig, som har en masse erfaring med 
klargøring af dyr til dyrskue. Du vil komme hjem med endnu 
flere fif i rygsækken, så du bliver endnu dygtigere til at præ-
stere, næste gang du skal på dyrskue.

Du skal dog være mindst 13 år for at deltage i kurset.

SIKKERHED OG PRAKTISK TØJ
Sikkerheden vil blive vægtet højt på kurset, og du skal derfor 
medbringe sikkerhedsfodtøj og tøj som et tilpasset vejrudsig-
ten. 
Vi skal opholde os i en uisoleret hal noget af tiden.
VIL DU VIDE MERE? 

FACTS OM KURSET
Kurset foregår delvist på Bygholm Landbrugsskole, hvor du 
sammen med de andre kursister overnatter på skolen. Vi slut-
ter på den ejendom hvor dyrene klargøres.

Der er kun et begrænset antal pladser.
Så skynd dig at sende tilmeldingen af sted. Sidste tilmeldings-
frist er 15. marts 2017. 

Vil du vide mere så ring til Bygholm Landbrugsskole på 
75621799 eller klik forbi  www.bygholm.dk
Kursusleder er Jens Thaysen, kvæglærer på Bygholm Land-
brugsskole og limousineavler.

Ring til skolen på 7562 1799, kig forbi eller tjek www.byg-
holm.dk og find os på facebook, hvor du også kan følge med i 
livet på Bygholm.
Vi glæder os allerede til at møde dig på kurset!

FACTS OM KURSET
17. - 18. marts 2017

kr. 500,- for hele weekenden,  
inkl. kost, logi og materialer

Du er mellem 13 og 17 år

Tilmelding kan ske via 
• skolens hjemmeside, www.

bygholm.dk, 
• Tina Højgaard på th@byg-

holm.dk eller 
• telefon 7562 1799


