
 
 
 

     

Inbjudan till utbildning  

Steg 3 med möjlighet till Examination som  

Rekommenderad Gårdsmönstrare ”Päls” 

 
Till dig som gått minst steg 2 i Pälsmönstring – eller har motsvarande kompetens 
 
Svenska Fåravelsförbundet arbetar målmedvetet för att fler ska låta mönstra sina lamm och för att 
det ska finnas tillgång till fler rekommenderade gårdsmönstrare. 
 
Utbildningen sker stegvis, med tid för mönstringserfarenhet mellan utbildningens olika nivåer/steg. 
Svenska Fåravelsförbundet i samarbete med landets riksdomare månar om att ge ett fortlöpande 
stöd till de som utbildar sig inom pälsmönstring. Steg 3 är sista steget i utbildningen, den som vill kan 
i samband med steg 3 avlägga examen för att bli så kallade rekommenderad gårdsmönstrare.  
På Svenska Fåravelsförbundets hemsida finns en lista över personer som erbjuder sina tjänster som 
rekommenderade gårdsmönstrare. Idag råder det brist på rekommenderade gårdsmönstrare.  
Vi hoppa att du genom att utbilda dig vill bidra med ditt engagemang för svensk fåravel.   
 
 
Steg 3 Utbildning pälsmönstring med Examination som rekommenderad Gårdsmönstrare 
 
Datum: 25 juli – Familjen Fritjofsson Gynge i Aneby (Gynge Lantbruk)  
              Kursledare: Katarina Fritjofsson Tel: 0702-39 82 67,  e-post: katarina.fritjofsson@gmail.com 
              Anmälan senast den 15 juli 
 
Datum: 29 augusti – Birgitta Linell, Höglandsnäs utanför Piteå,  
              Tel: 070 - 643 01 92, e-post: blinell@hotmail.com    
              Kursledare: Anders Hjort, Tel: 070-332 65 16 , e-post: anders@neovita.com 
              Anmälan senast den 18 augusti  
 
Tider Samling klockan 10, vi arbetar fram till ca kl 16.00 
  
Anmälan Minimiantal deltagare per tillfälle är minst 8 personer.  

Anmälan till Britta, förbundssekreterare per epost: 
sekreterare@faravelsforbundet.com 
Vid anmälan får du bekräftelse via mail. 
 

Kostnad 600 kr ex moms/ person  
 
Bra att veta:      
Tänk på klädseln, av hygienskäl, ta rena skor och rena kläder.  Ta med matsäck. 
Vid anmälan får du en bekräftelse via mail tillsammans med ytterligare information. 
 
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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