
Rasklubbarna i Jönköpings län i samarbete med Växa Sverige 
inbjuder till utställning och showmanship på  

Hushållningssällskapets sommarmöte 27 augusti på Adelövs gård 
utanför Tranås. 

Djuren skall vara stamboksberättigade och med i Smittsäker besättning, kokontroll och får ej 
komma från besättningar med hosta, diarré eller annan smittsam sjukdom. 

Anmälningsavgiften är 400kr/ko och 200kr/kalv. Från tredje djuret du anmäler gäller halva 
priset.  

Anmälan skickas till: Växa Sverige, Emma Hallberg, Kråkebergsvägen 2G, 575 96 Eksjö  
eller emma.hallberg@vxa.se 

Har du frågor kontaktar du: Pelle Karlander 070-5100781 eller Anja Dalhög 070-6912186 

Installning sker på lördagsmorgonen mellan kl.06.00 och 08.00 eller enligt överenskommelse på 
fredagskvällen mellan kl.18.00 och 20.00. Ta kontakt med arrangörerna om du vill komma på 
fredagskvällen. Djuren står uppstallade inomhus i haki-ställning. 

Då detta är en utställning som lockar många konsumenter har vi beslutat att tvätt av kalvar med 
hjälp av högtryckstvätt inte är tillåtet på utställningsdagen efter kl.09.00. 

Tillgång till vakuumpump finns, men ta med egen spannmaskin. 

Anmälan senast 3 augusti 
Anmälningsavgiften betalas in till bg 5744-7443, Jönköpings holsteinklubb 

Varmt välkomna till Sommarmötet! 



Etiska regler inför Sommarmötet 2022 

Allmänt 
Som grund för transporter, uppstallning och skötsel ligger 
“Djurskyddsbestämmelser, mjölkdjur och kött” från Jordbruksverket 

Förbud mot: 
-infusion i juver eller hud. 
-klistring av spenar för ändrad riktning eller storlek 
-tätning av spenar 
-klistring av extra hår 
-lugnande, smärtstillande eller stimulerande medel 
-djur som står under behandling får ej komma till utställningen 
-djur som någon gång haft Strept. Agalactie-mastit får ej komma 
-besättning som haft Strept. Agalactie-smitta skall ta direkt kontakt med 
 utställningsveterinären 

Ansvar 
Veterinär, domare eller utställningsarrangörerna har rätt att utesluta djur från utställningen om brott 
skett mot ovan angivna regler. Veterinär kan anmoda djurägare att mjölka kor med överfyllda juver.  
Veterinären har rätt att kontrollera djurägarens utrustning över otillåtna medel. 

Övrigt 
Domaren bör döma efter rasens avelsmål och gärna påtala i sin kritik om kon haft för mycket mjölk 
i juvret och detta påverkat kons placering negativt. 

Det är absolut förbjudet att röka samt intaga alkohol vid djuren. 



Anmälningsblankett Sommarmötet, Adelövs gård 27 augusti 

(en blankett per djur) 

Besättningsnummer     Ras 

Djurägarens namn     Adress   

Postadress      Telefon och mejl 

Öronnummer   Djurets namn   Född 

Far: kodnr.   Namn 

Mor:kodnr.   Namn 

Morfar: kodnr.    Namn 

Senaste kalvning: 

Markera med kryss ålder på djuret PÅ UTSTÄLLNINGSDAGEN.  
Klassindelningen kan ändras beroende på antal anmälda djur i respektive klass. 

kviga 6-10 mån     kviga 11-15 mån   

kviga 16 mån-max 2 mån före kalvning  1:a kalvare 

2:a kalvare      3-4:e kalvare 

5:e kalvare och äldre     besättningsklass, 3 djur: 

deltar i showmanship: 

namn på visare i showmanship: 

ålder:     klubb: 

Undertecknad djurägaren intygar att smittskyddskraven som finns i Regler för smittskydd är 
uppfyllda: 

_____________________________________________ 
underskrift djurägare 

__________________________________________________ 
namnförtydligande 


