
  

NATIONELLT KALVLÄGER 2023 

PÅ NATURBRUKSSKOLAN SÖTÅSEN I TÖREBODA 

VECKA 26: TORSDAG 29/6 TILL LÖRDAG 1/7 

AVSLUTAS MED SHOWMANSHIP TÄVLING KLOCKAN 13.00 DÅ 

FÖRÄLDRAR, SYSKON OCH ÖVRIG SLÄKT/VÄNNER ÄR VÄLKOMNA 

VI BOR PÅ SKOLAN OCH ÄTER I DERAS MATSAL.  

HOPPAS VI SES: EVA KRIJGER OCH KATARINA ERIKSSON FRÅN COW 

JUNIOR CLUB, VÄSTERGÖTLAND 

ANN-CHRISTIN IVARSSON, HALLANDS KALVELIT 

SÖTÅSEN MED PERSONAL 

Torsdagen den 29/6 är det intransport och uppstallning av era 

kalvar/kvigor fram till 10.00. Det går bra att komma på onsdag kväll 

(28/6) meddela detta i så fall vid anmälan. Klockan 10.00 har vi 

gemensam start och genomgång om vad som kommer hända under 

lägertiden. Instruktör under lägret är Linda Olsson från Trollhättan 

som jobbar på Dunsåsens Lantbruk AB i Nossebro.  

Är du mellan 5 - 25 år är du välkommen att delta. Är du 10 år eller 

yngre måste du ha ett betydligt äldre syskon eller helst en vuxen med 

under hela lägertiden. Det kommer finnas djur att låna, måste då 

meddela detta vid anmälan. Vi bor i klassrum på egna medtagna 

madrasser och äter alla måltider i skolans matsal.  

KOSTNAD: 1000 kronor/lägerdeltagare. 700 kronor/medföljare, 

detta är för maten. Anmälan inskickad senast 20e maj. 

 



Det kommer finnas olika deltävlingar under lägret som du själv väljer 

om du vill delta i. På anmälningsblanketten står det 3 olika tävlingar 

som du sätter X om du vill delta i. Om du vill delta i klipp och styling 

så innebär detta att du ska klippa din kalv/kviga på en angiven tid och 

med en tidsbegränsning. Linda kommer vara domare för denna 

tävling. Om du vill delta i denna tävling måste du se till att ha 

utrustning som fön, saxar och olika borstar och sprayer med dig. 

Styling tävlingen bedöms under den avslutande showmanship 

tävlingen på lördagen.  

Ensilage och halm till djuren sponsras av skolan. Övrigt foder tar var 

och en med sig som har egna djur med. Ni som lånar djur kommer allt 

finnas på plats. 

Det kommer finnas boxar för de som har kalvar med sig som är yngre 

än 6 månader, men kalvarna måste vara avvanda från mjölk.  

Finns även med ett dokument som måste fyllas i och skickas med 

anmälan om du har någon form av matallergi eller special kost.  

Betalning gör ni på swish till Eva Krijger på 0709-11 66 01            

senast 22 juni skriv kalvläger och deltagarens namn. 

Glöm inte fylla i er mailadress som ni vill ha vidare information på. 

För det är så vi kommer skicka allt om lägret.  

Ni kan även ringa till Katarina Eriksson från SRB klubben                          

på tel nr: 076-109 08 18 eller mail: katarina.eriksson@vxa.se om ni 

har frågor eller funderingar om lägret. 

Jag, Eva Krijger och Katarina kommer vara med under hela lägertiden 

och sover även i salen med alla ungdomar.  

 

 

mailto:katarina.eriksson@vxa.se


Anmälningsblankett till nationellt kalvläger     

29/6 – 1/7 – 2023 

på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda 
 

DJURET 

Besättningsnummer SE:______________________________ 

Bruksöron nummer:_________________________________ 

Djurets namn:________________Ras:___________________ 

Födelse datum:_____________________________________ 

Härstamning 

Far: kod nr:_____________namn:_____________________ 

MF: kod nr:_____________namn:_____________________ 

Visaren 

Namn:_____________________________________________ 

Ålder:(när lägret är)__________________________________ 

Klubb:_____________________________________________ 

Mail:_____________________________________________ 

Tel nr:_____________________________________________ 

Klipp & styling:____Quiz:_____Exteriör bedömning:_______ 

OBS! SÄTT X FÖR DE TÄVLINGAR DU VILL DELTA I. Anmälan skickas 

till: koeva16@hotmail.com  eller Eva Krijger Hult 3, 548 93 Lyrestad. 

Senast den 20e maj. Frågor ring Eva Krijger på 0709-11 66 01 

mailto:koeva16@hotmail.com

