
Ladugårdsförmännens Riksförbund Avd 9 Västergötland bjuder in till den  
Sista Tjurdagen i Skara den 31 mars 

 

Missa inte detta tillfälle till den allra sista tjurdagen i denna form. På grund av den förestående 

flytten blir det ev ingen live-visning av tjurarna, i så fall får vi istället se de nya topptjurar 

presenterade digitalt. 

 

Program torsdagen den 31 mars: 

• Tjurdagen startar kl 13:00 på Örnsro. Charlotte Andersson (VG) och Sara Wiklert-

Pettersson (Växa) ger oss senaste nytt om donatorbesättningar, avelsframsteg med 

genomtester,   tjurflytt mm.  Viking och Växa bjuder på fika! Kostnad 0 kr 

• Kl 18:30 buffé, dansmusik och underhållning på Järnvägshotellet i Skara. 

Lokalproducerad mat (kött och potatisgratäng) och god efterrätt från Connys Kalaskök. 

Eventuella starkare drycker till maten medtages av var och en.  Kostnad 300 kr, LR, och 

Spannfood sponsrar med resten. 

• Övernattning i dubbelrum med frukost på Järnvägshotellet. OBS! Begränsat antal rum – 

först till kvarn gäller. Kostnad 400 kr. 

 

Anmälan så snart som möjligt dock senast 24/3 till:  
Lars o Märta Gustafsson: larsmarta4143@gmail.com  070-306 85 61, 

Therese Eriksson: therese.eriksson@lrpost.se  073-918 76 34 eller till 

Karin Stålnert: karin.stalnert@vxa.se, 076-109 07 81 

Vid anmälan ange namn, mobilnummer, e-postadress och ev. Kostönskemål. 

 

Avd 9 Västergötland hälsar alla hjärtligt välkomna! – är du inte medlem ännu kan du utnyttja 

vårt tjurdagserbjudande och bli medlem för hela 2022 för endast 100 kr 

 

 

 

 

När du ändå är i Skara, passa då på att delta även på följande arrangemang: 

 

• Fredagen den 1 april SRB-föreningens vårmöte på Uddetorp med bl.a. 

intressanta föreläsningar, studiebesök på Viken och middag på Skara Stadshotell. För mer 

info, program och anmälan kolla in föreningens hemsida på srb-foreningen.se  

• Lördagen den 2 april koutställningen Avelskon i Väst på Uddetorp. Ett måste för 

dig som vill se våra vackraste kor av olika raser. Mellan de olika klasserna även ett bra 

tillfälle att kobönder och djurskötare emellan reflektera över vad som avhandlades på 

tjurdagen respektive vårmötet. För program och mer info kolla in rasföreningarnas hemsidor 

 

 


