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Hej alla ni rekommenderade gårdsmönstrare runt om i landet! 

Erfarenhet, syn och känsel är de allra viktigaste hjälpmedlen när man bedömer kropp och 

pälsskinn. Det är viktigt att dela erfarenheter och diskutera bedömningarna tillsammans med 

andra mönstrare för att gårdsmönstringen ska bli så rättvis och lika som möjligt oavsett vem 

som utför den. Uppgifterna som genom gårdsmönstring registreras i Elitlamm påverkar många 

djur och ligger till grund för beräkning av rasens avelsvärden! 

Alla rekommenderade gårdsmönstrare är välkomna att delta på årets träff.  

Är du gårdsmönstrare med mångårig erfarenhet av att mönstra? Vill du delta på sambedömning? 

Hör av dig med en intresseanmälan, möjlighet att delta erbjuds även er i mån av plats. 

Vi hoppas nu att Du har möjlighet att delta vid årets sambedömningstillfälle. 

 

SAMBEDÖMNING  FÖR REK. GÅRDSMÖNSTRARE ULL/PÄLS i MÄLARDALEN 

 

Lördag den 30 Juli 

Sambedömning hos Mova Berglund på Kärrbo Prästgård, Irsta, Västerås (tel: 070-798 76 07) 

Träffen leds av riksdomare Anders Hjort (tel: 070-332 65 16) 

Tider: Klockan 10.00 – 16.00    

Anmälan: Minst 8 deltagare för att sambedömningen ska genomföras.  

Anmälan till förbundssekreterare per epost: sekreterare@faravelsforbundet.com 

Vi behöver ha din anmälan SENAST DEN 20 JULI, men gärna tidigare. Vid anmälan får du 

bekräftelse via mail. Vänta inte med anmälan, begränsat antal platser. 

Kostnad: 600 kr ex moms/ person  

 

Bra att veta: Förbered dig genom att läsa mönstringsinstruktionen som skickas till dig vid 

bekräftelsen på din anmälan. Tänk på klädseln, av hygienskäl, ta rena skor och rena kläder.   

Ta med egen penna, något att skriva på samt gärna ett hårt underlag att ha under pappret. 

Tillresande kan erbjudas övernattning av enklare slag, meddela önskemål om detta vid anmälan. 

Reseinfo: från centrala Västerås ut till gården tar det cirka 10 minuter med bil.  

 

Svenska Fåravelsförbundet genom Förbundssekreterare Britta (tel: 076-76 33 980) 

 

Gudrun Haglund-Eriksson                                            Jonas Karlsson 

Ordförande Svenska Fåravelsförbundet                 Avelsansvarig Svenska Fåravelsförbundet                               

Välkommen till Sambedömning  

för rekommenderade gårdsmönstrare!   
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