
Nu går Lammtåget 2010, 
hoppa på du med!

Nya verktyg ger nya möjligheter – bli en av de första  
att upptäcka Elitlamm Foder och Elitlamm Analys.

Varmt välkommen!

Läs mer på nästa sida.

Inbjudan till 

Lammtåget 2010
– din besättning i fokus



Datum Tid Hållplats Amälan Telefon E-post

16 nov 18:30-22:00 Jämtland, Östersund Åsbygdens  
Naturbruksgymnasium

JiLU 063-14 73 70 gunilla.wallander@jll.se

17 nov 18:30-22:00 Västerbotten,  
Lövångerkyrkstad Storstugan

Mats Ängquist 070-2438349 mats@angquist.com

18 nov 19:00-22:30 Gotland,  
Lövsta Landsbygdsgymnasium

Anna Törnfelt 0737-072945 anna.tornfelt@gotlandica.se

22 nov 18:30-22:00 Dalarna,  
Krylbo Åvestadal Krylboskola

Karin Eriksson 0706-423410 karinkajsa@bredband.net

23 nov 14:00-18:00 Östergötland, Norrköping Scandic Nord Karl-Johan Bönner 0706-179865 ostgotalamm@live.se

24 nov 18:30-22:00 Jönköping, Nässjö Träcentrum Anders Råsberg 0709-468119 anders.rasberg@telia.com

29 nov 18:00-21:30 Värmland, Kils arena Jonas Torstensson 0706-97 74 75 jonas.torstensson@fortum.com

30 nov 18:00-21:30 Skaraborg,  
Skövde, Ljungstorps bygdegård

Jesper Eggertsen 0501-60 58 46 jesper.eggertsen@lansstyrelsen.se

1 dec 18:00-21:30 Halland,  
Vinbergs Bygdegård Falkenberg

Elisabeth  
Giselsson

070-5694687 elisabeth.giselsson@lansstyrelsen.se 

6 dec 18:30-22:00 Kalmar,  
Ingelstorpgymnasiet, Smedby

Hushållnings- 
sällskapet

0480-15670 info.h@hush.se

7 dec 18:30-22:00 Skåne, Kristianstad Slakteriet. LRF Skåne 0413-559005 skanes.pf@lrf.se

Elitlamm Foder är verktyget som hjälper  
dig att hålla en av de största produktions-
kostnaderna nere, fodret. Elitlamm Foder  
är ett foderstatsprogram som till skillnad 
från liknande produkter räknar fram den 
billigaste foderstaten efter de förutsättningar 
du anger. Programmet innehåller utfod-
ringsriktlinjer för såväl tackor som växande 
lamm.

Elitlamm Analys och Elitlamm Foder är 
utvecklat inom LRFs Kraftsamling Lamm i 
samarbete med Elitlamm och några av lan-
dets främsta får- och lammrådgivare.

Under november – december 2010 
rullar ett nytt lammtåg genom  
Sverige. Tåget stannar på ett  
tiotal utvalda platser i landet.

Elitlamm Analys är verktyget för dig som 
vill följa upp och utveckla din produktion. 
Genom att beräkna olika nyckeltal och 
i programmet jämföra dig med kollegor 
med snarlik produktion får du reda på dina 
starka och svaga sidor. Naturligtvis finns här 
även möjlighet att följa upp ditt ekonomiska 
produktionsresultat och sätta nya mål för 
framtiden.

i samarbete med

Anmälan
Senast 7 dagar före respektive träff. I tabellen ovan hittar du kontaktuppgifter.

Tips om du har långt till närmaste hållplats 
Kontakta Svenska Fåravelsförbundets distrikts förening på din hemort – det kan finnas möjlighet till 
samåkning. För kontaktuppgifter se www.faravelsforbundet.com/index.php/distrikt 

För mer information
Kontaktpersoner för respektive träff (se ovan) alt. Magnus Jönsson e-post: magnus@ostrasallerup.se

Läs mer om Lammtåget
www.elitlamm.com och www.faravelsforbundet.com

Läs mer om Kraftsamling Lamm på LRFs hemsida
www.lrf.se > För dig som är företagare > Näringsverksamheter > Får och lamm


