Inbjudan till djurutställningarna ELMIA Lantbruk 24 – 26 oktober 2018
Nu är det dags för anmälan till årets Elmia Lantbruk Djur & Inomgård 2018. Antalet mjölkkor blir cirka 134
samt 36 kvigor, köttras har samma antal platser, det innebär att det kommer vara drygt 300 djur på Elmia. Vi
ser fram emot att se de bästa djuren på Elmia och att det blir en bra nationell utställning.
Ansvarig för utställningen är Susan Lothigius, Elmia. Utställningsveterinär är som tidigare Per Arnesson,
Växa Sverige. Charlotte Andersson VikingGenetics/Växa Sverige har ansvar för mjölkdjuren.
Antal platser: SRB-föreningen 44 st och VikingGenetics 6 st. I mån av plats öppnar vi möjligheten för att ha
en klass med dräktiga kvigor 16-22 mån
Ungdomsklubbarna: ca 36 platser
Antal utställda djur
Skulle antalet djur bli mycket stort får vi efter anmälningstiden göra kvotering.
Ungdomsklubbsdjur: ålder på kvigorna 6 – 18 månader.
Hälsokrav Se bifogade för smittskydd på www.srb-foreningen.se .
Transporten: Du ordnar själv transporten.
Försäkring: Djuren är försäkrade.
Skötsel - uppvisningar
Kraftfoder, grovfoder och strö ordnas av utställningen. Du som utställare får själva svara för djurvisningarna,
tag kontakt med din rasförening om du behöver hjälp. Varje ras har några ansvariga personer på plats.
Ungdomar från naturbruksskolor kommer att hjälpa till med skötseln av djuren vid utställningen. Vill man att
någon från naturbruksskolorna tar hand om ditt djur meddela din förening. Vill du få med klippning eller
styling, ta kontakt med din förening. Alla som hanterar och sköter djuret kommer att skriftligen får intyga att
man tagit del av reglerna.
Onsdagen den 24 oktober. Visning och demonstrationer av utställningsdjuren samt Showmanship mjölk.
Festkväll
Torsdagen den 25 oktober. Köttdjurens dag med bedömningar och prisutdelning
Fredagen den 26 oktober. Mjölkdjurens dag med bedömningar och Championat.
Domare: Domare SRB/AY Duncan Hunter,Storbritannien
Boende
Liksom tidigare anordnar Elmia tillgång till husvagnsuppställning precis utanför staketet mot Huskvarna
cirka 7 minuters gångavstånd till vaktkuren nedanför hall D.I priset på 700 kr ingår bajamaja, el och
tidsbegränsad tillgång till dusch. I närheten cirka 10 minuters gångavstånd finns Villa Björkhagens Camping
tel 036- 122863. Hotell, stugor och campingplats för 200 husvagnar.
Anmälningsblankett. Se www.srb-foreningen.se
Vi återkommer med utförligt program och andra detaljuppgifter när ni anmält er. Sista anmälningsdag är den
14 september. Anmälningsavgiften är 1200 kr/ko och 800 kr/kviga. Om du vill ha all inklusive skötsel dvs
utfodring, mjölkning, tvättning och visning kostar det 800 kr/ko och 375/kviga.
Har du frågor
SRB- Föreningen:
Mjölkrasungdomarna
Huvudansvarig:

Lina Ragnarsson 070-6626798
Eva Krijger 070-9116601
Charlotte Andersson 070-5826780

Välkomna till Elmia Charlotte Andersson Viking Genetics/Växa Sverige

