
 
Juli 2020 

 
     

Välkommen att finslipa dina mönstringsfärdigheter! 
 
   
Hej gårdsmönstrare runt om i landet! 
 
Som gårdsmönstrare har du egna instrument, ögonen och fingrarna, synen och känseln. Det är de 
allra viktigaste hjälpmedlen när vi bedömer kropp och pälsskinn. Det är viktigt att vi tränar vår 
förmåga att spela med ”våra instrument” och det är lika viktigt att vi stämmer instrumenten 
tillsammans med andra mönstrare, detta för att bedömningarna ska bli så likformiga som möjligt. 
Varje värde vi lämnar till Elitlamm påverkar många andra djurs avelsvärdering! 
 
I år är inget vanligt år, pandemin gör att vi koncentrerar oss på ett tillfälle för sambedömning i år.  
Vi kommer att ta de hänsyn kring arrangemanget som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. 
Vi hoppas nu att du har möjlighet att delta vid årets sambedömningstillfälle.  
 
Ni som är rekommenderade gårdsmönstrare är välkomna att delta på sambedömning. 
Du som har många års erfarenhet av att mönstra och önskar att delta på sambedömning är 
välkommen att höra av dig med en intresseanmälan för att delta vilket då erbjuds i mån av plats. 
 
SAMBEDÖMNING 2020 FÖR REK. GÅRDSMÖNSTRARE 
 
Lördag den 1 Augusti 
Sambedömning hos Stefan Josefsson Medeltorp, Ramkvilla (tel: 070-533 53 21) 
Träffen leds av riksdomare Birgit Fag (070-640 16 01)    
 
Tider: Samling klockan 9.30, vi arbetar fram till ca kl 16.00 
Anmälan: Det behövs minst 8 deltagare för att sambedömningen ska kunna genomföras.  

OBS att anmälan görs till Britta på Förbundet. 
 
Anmälan till Britta, förbundssekreterare per epost: sekreterare@faravelsforbundet.com 
Vi behöver ha din anmälan SENAST DEN 27 JULI, men gärna tidigare, vilket underlättar för vår 
planering. Vid anmälan får du bekräftelse via mail. 
 
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 matsäck. 
Ta med egen penna, något att skriva på samt gärna ett hårt underlag att ha under pappret. 
 
 
Svenska Fåravelsförbundet genom Förbundssekreterare Britta Wendelius  (tel: 076-76 33 980) 
 
Gudrun Haglund-Eriksson                                                       Elof Nilsson 
Ordförande Svenska Fåravelsförbundet                              Vice ordförande Svenska Fåravelsförbundet 
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