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L O K A L T

Tankar från en ny-
börjare kring en 
riksbedömning

Som varande fårägare i 5 år 
tog vi ”tjuren i hornen” och 
beslöt oss för att riksbedöma 
några av våra texelbaggar. 
Det skulle väl inte vara något 
arbete. Det passade bra för 
den 2 augusti hölls bedöm-
ningen i Ulricehamn och det 
var bara 2 mil att åka. Och 
semester hade vi ju också. 

V
i fick äran att vara medhjälpare 
också. Det tog vi som en 
eloge. Då fick vi ännu mer 
insikt i hur en bedömning 

går till. Baksidan är alltid intressant att se. 

Hur gör man nu? 
Beslutet var taget. Vi fick god hjälp av våran 
mentor tillika gammal fårägare. Klipp alla 
baggar först. Jag som inte hade klippt på 
flera år och även fått ryggproblem! Men 
fram med fårsaxen och upp med dem i 
klippstolen. Jag klippte tio baggar på två 
dagar. Det tyckte jag var bra. Den siste 
blev riktigt snygg. Sen kom vår mentor 
och granskade dem, och faktiskt tyckte vi 
lika. Vi plockade ut fyra stycken baggar. 
Men sen fick vi reda på att de skulle vara 
ledvana. Då beslutade vi att bara ta med 
2- � baggar. 

Hur går man med en bagge i koppel? 
Inga fårhalsband hade vi. Och inga halsband 
för får fanns att köpa i Ulricehamn. Vi fick 
fram hundkopplen som vi sparat efter våran 
älskade hund som inte längre finns. Bruna 
halsband klädde våra vita baggar riktigt bra. 
Nu var det bara � dagar kvar. Men med lite 
träning fixade även detta sig. Det var riktigt 
mysigt att spankulera omkring i lagården 
med en bagge i koppel.

Vi fick papperen till bedömningen på 
torsdagen. Lite fakta skulle fyllas i och även 
den korrigerade vikten. Hjälp! Jag som inte 
gjort klart i Elitlamm än. Och naturligtvis 
hade jag gjort fel igen med mönstringsvikter 
och avslutat hela köret. Ett rop på hjälp 
skickades via mail till Elitlamm.

Men nu skulle de också tvättas. Hur kan 
det gå? På fredag var det upp med dom 
i klippstolen igen. Och tänk! De tyckte 
det var riktigt skönt för det var nog den 
varmaste dagen på hela sommaren. Så det 
svalkade säkert. Vi klarade även detta. 

På kvällen när vi tyckte vi hade läget 
under kontroll ringer Elitlamms Britt från en 
båt i skärgården. Vad avundsjuk jag blev. 
Tänk en båt i skärgården. Här har vi den 
varmaste veckan på hela året ägnat oss åt 
att fixa några baggar till riksbedömning! 
Hur tokig får man vara? Men hon fixade 
i alla fall till så att jag kunde skriva i 
mönstringsvikterna rätt. Men jag struntade 
i det. För krafterna var totalt slut. Jag hade 
knappt sovit en blund på hela veckan. För 
tankarna på att baggarna skulle sköta sig 
gnagde hela tiden.

Lördag morgon lastade vi in � baggar 
i transporten. Den fjärde lunkade besviket 
ner i hagen. Våra skulle bedömas först. 
Vi hade arbete som väntade. Jag skulle ta 
hand om lite siffror och maken skulle vara 
handräckare.

Och rätt som det är står MINA baggar i 
fotbadet. Utan mig. Jag blev riktigt stolt när 
jag fick se dem. De stod där lugnt och stilla 
och var så fina i sina bruna hundhalsband. 
Dom scannades och vägdes. Sen såg jag 
inte röken av dom. Jag som tränat och 
pysslat med mina baggar fick inte ens vara 
med när domaren kom med domen. Jag 
hade fullt upp med siffror och alla papper. 

Snurrigt värre
Det snurrade rejält ett tag. Vikt, muskel 

mm, korr. muskel mm, muskelpoäng, fett, 
korr fett och fett poäng, och papper hit och 
dit. Som tur fick jag hjälp. Man kan inte 
bli fullärd efter en första riksbedömning. 
En sak i taget. Kaffe och god mat gav 
krafterna tillbaka. Jag hann till slut med att 
titta på bedömningen av några baggar. Det 
var intressant att se när domaren klämde, 
mätte och granskade dom. Krokiga ben, 
hög manke, ojämn rygg, skeva klövar var 
inte ok. Ibland var 6 bra och ibland var � 
bra! Men på rätt ställe. En undran! Föredrar 
man lammkotletter ska baggarna då vara 
långa? Vill man hellre ha en fin stek är det 
då bättre med stora ”rumpor”? Jag gillar 
lammkotletter!

Jag hoppas att alla bedöms lika, oavsett 
om man är nybörjare eller veteran. Med 
många goda tips, nya tankar och nya 
bekantskaper i bagaget körde vi hem igen, 
totalt slut. Men baggarna var jättepigga.

Nästa år ska vi börja tidigare (än en 
vecka innan) med att planera. De måste 
”gasas” på tidigt för att få fina muskler. Jag 
har en fundering över om det finns någon 
särskild gymgrej för får. Då behöver dom 
inte proppas fulla med dyrt kraftfoder utan 
kan träna upp sina muskler på ett naturligt 
sätt istället? 

Jag ska nog höra med juniordomaren 
om inte han kan komma och bedöma mina 
får också. Han var underbar! Vi ångrar 
faktiskt att vi inte tog med fler av våra 
baggar.

Tack för ordet! 
Marita G Andersson

Det är ganska pirrigt att visa upp sina djur för en domare första gången, men lärorikt! 
Här önskar Marita sin bagge lycka till. Foto: Kjell-Åke Jönsson
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