Tak til udstillere og gæster
for en vellykket messe 2018
Solen bagte fra en skyfri himmel lørdag, skyerne holdt tætte søndag, og stemningen var høj på
messepladsen hele weekenden. I alt 16.332 gæster besøgte pladsen i løbet af de to dage, hvilket var
flere end vi turde håbe på den dag først i maj, da Hesteudvalget med tungt hjerte besluttede sig for
at aflyse al deltagelse af heste på messen pga. smittefare. Vi er helt klar over, at mange af vores
gæster kommer for at se hestene – enten de præsenteres i ringen, kører kvadrille eller deltager i
børnedyrskuet.
Vi er derfor utroligt glade for den store forståelse og opbakning, alle I nye og ”gamle” udstillere
udviste omkring denne beslutning. I var i høj grad med til, at messen alligevel blev en succes – tak for
det!
Vores nye tema ”Jagt, skov og friluftsliv” hittede med
bl.a. Timbersports og falkoner Flemming Sanggaard.
Førstnævnte med deres show og konkurrencer inden for
langsav og øksehugning, og sidstnævnte med flotte
rovfugle og en fantastiske evne til at fortælle om sit
arbejde med at træne disse. Temaet er uden tvivl
kommet for at blive!
Andre nye aktiviteter var havetraktortræk, der med 24
unge, friske deltagere blev så stor en publikumssucces,
at vi har bedt dem sætte kryds i kalenderen næste år
igen. Motocrossshowet var ligeledes et tilløbsstykke, og
de mindste benyttede sig af lejligheden til at øve agility
på hjemmelavede kæpheste i mangel af den ægte vare.
Et andet nyt tiltag, som vi holder fast i næste år, var
præsentationen af de moderne maskiner i ringen. Én
ting er at se maskinerne udstillet på standen, men de
præsenterer sig betydeligt bedre i store ring med en
veloplagt speaker på.
Alt i alt en alsidig og vellykket messe, men det er ingen
hemmelighed, at vi alle glæder os til, at hestefolkene
kommer tilbage næste år.

Vi ses den 25. og 26. maj 2019!
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Landbrugsmessen Gl. Estrup

