Invitation til Historisk Dyrskue
på Bundsbæk Mølle

Bundsbæk Møllegård d.11. februar 2017

RingkøbingSkjern Museum vil gerne invitere dig/jer til at deltage med jeres dyr og/eller maskiner i det
historiske dyrskue på Bundsbæk Mølleområdet, som i år finder sted søndag d. 18. juni 2017.
Alle TILMELDTE udstillere og relevante trækkere bliver beværtet med 2 x kaffe og 1 x frokost  husk
derfor at tilmelde alle med navns nævnelse.
Skuet vil blive afviklet efter de gældende veterinære regler. Alle deltagere med dyr skal være tilmeldt til
dyrskuet pga. de veterinære regler. Da Landsskuet igen i år kræver dokumentation for klovsygefri
besætning, er det påkrævet at alle CHRbesætninger udfylder og medbringer én af de vedhæftede
ejererklæringer vedrørende det frivillige klovsygesundhedsprogram.
I er meget velkomne til at invitere andre potentielle deltagere.
Vi vil meget gerne at I tilmelder jer via dette link  hvis I har mulighed for det
TILMELDING MASKINER
TILMELDING DYR
TILMELDING UDSTILLING DIV
Igen i år har vi valgt at bestille vognmænd til at transportere kreaturer.
Derudover tilbyder vi tilskud til transport: 150 kr. pr. udstiller, som ikke bruger en af
kreaturvognmændene. For at modtage kørepenge, skal man på tilmeldingsskemaet udfylde transport
køretøjets registreringsnummer og bankkonto informationer – så vil museets bogholderi overføre
pengene umiddelbart efter dyrskuet – der bliver kun udbetalt kørepenge, hvis de veterinære papirer er i
orden og dyrene godkendes af dyrlægerne.
Ønsker man ikke kørepenge kan man vælge at være frivillig og få et årskort til alle museets afdelinger
og arrangementer, i stedet for kørepenge. Årskortet har en værdi af 250 kr.  vælger man denne løsning
anses man, som museumsfrivillig – og vil blive inviteret med til frivilligfest. Ønsker man Årskortet skal
man udfylde laugsaftalen på forhånd og aflevere den på dagen.
Alle udstillere accepterer ved deres tilmelding, at man ikke pakker sammen før efter kl. 16.00. Alle
udstillere vil få tilsendt katalogmateriale PDF via mail – den kan bestilles pr. telefon, hvis det ønskes.
Kataloget fås i papirversion på dagen. Navneskilt (= spisebillet/adgangsbevis) udleveres på dagen.
Af hensyn til den videre planlægning vil vi bede jer om at returnere tilmeldingssedlerne så hurtigt som
muligt. Gerne senest: fredag 26. maj  og meget gerne pr. mail: info@levendehistorie.dk
Med venlig hilsen og på gensyn
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