Nyhetsbrev september
Hej här kommer ett nyhetsbrev ifrån SUF:s styrelse, tanken är att vi kommer skicka ut
nyhetsbrev regelbundet för att informera er om vad vi i styrelsen jobbar med och vad som är
på gång.

Nu under hösten har mycket arbete och fokus legat på rovdjursfrågan som har varit väldigt
aktuell, både uppe i Siggeforareviret och nere i Sjundareviret. Det kommer vi jobba vidare
med.
Det har hållits Rovdjursvaka både här i Sverige och runt om i Europa, SF skrev om detta i sitt
senaste nyhetsbrev.
Vi har haft en riksbedömning med ett stort antal baggar av Gotlandsfår, Leicesterfår,
Finullsfår och Ryafår. Tack till er alla som deltog med era djur!
Vi har en del kurser som är på gång, närmast i tiden är en klippkurs som kommer gå av
stapeln den 23 oktober med Håkan Johansson, den kommer hållas i Alunda. Se inbjudan
längre ner i brevet.
Inbjudan till en kurs i klövhälsa och praktisk klövverkning kommer i närtid. Det är Ulrika
König från Gård- och djurhälsan som kommer att hålla kursen. Den genomförs 26/11 kl.
1400–1700 så boka datumet om du är intresserad.
Vi har även planer på en avlivningskurs som kommer att hållas av Distriktsveterinärerna och
Gård- och djurhälsan under hösten/vintern så håll ögonen öppna om ni är intresserade av
kursen! Mer information kommer så fort vi vet tid, plats och kostnad.
Om du har förslag på någon kurs eller aktivitet som du ser att SUF skulle kunna arrangera,
hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen.
Följ SUF på Facebook och SF hemsida, vi lägger löpande ut information där också.

Höst-hälsningar från styrelsen!

Fårklippningskurs 23 oktober 2021
Välkomna på fårklippningskurs hos familjen Bennbom på Sunds lantbruk utanför Alunda.
Kursen vänder sig i första hand till dig med en mindre besättning som vill kunna klippa dina
får själv.
Håkan Johansson från Sv. Fårklipparförbundet kommer att lära ut hur du klipper ett får i
klippstol med handsax och med klippmaskin.
Det kommer att vara genomgång av verktygen, val av skär och om hur man sköter dem.
Håkan kommer även att demonstrera hur man klipper ett får sittandes.
Du kommer att få klippa två får för att få in rätt handlag, djurhanteringsteknik och känsla för
det hela. En del av tiden arbetar ni i par.
I kursen ingår Håkans kunskap och långa erfarenhet, kaffe med tillbehör, enklare lunch och
tillgång till får för klippning.
Kursen startat kl. 0900 och pågår hela dagen, dock längst till kl. 1600. Det finns plats för 8
deltagare.
Kostnad: 650 kr för medlemmar i SUF.
Anmälan till Anna Alm, karlberg_gard@telia.com senast 20 oktober.
Anmälan ska innehålla ditt namn, faktureringsadress samt telefonnummer. Ange om du har
någon specialkost/allergi. Skriv gärna även litet om din klipperfarenhet och vilken typ av får
du har.
Ta med dig eget anteckningsmaterial, bekväma oömma kläder/skor och egen
sax/klippmaskin om du har.
Tänk på att:
•
•

Att allt du har på dig och med dig ska vara fritt från tidigare kontakt med dina egna eller
andras djur. Vi måste respektera att vi nu besöker en aktiv fårgård ur ett smittoperspektiv.
Att du lämnar återbud vid ev. tecken på förkylning eller annan sjukdom trots att
restriktionerna håller på att lätta. Vi månar om varandra!

Välkomna!

