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Hyr fårvåg av SUF

Inbjudan till Årsmöte 2019
När: Söndag den 10 februari kl 13:00.
Var: I år återvänder vi till en för SUF välkänd lokal.
Vi ses på bygdegården Blå Wingen i HusbyLånghundra, Knivsta.

Hur: Vi inleder med ett intressant föredrag och
fortsätter därefter med årsmötet.

Årets tema: Har torkan gett dig torftig vallskörd?

Titti Strömne guidar oss i diskussion om torkans
effekter under stallsäsongen. Vi diskuterar foderstater
och utfodring.
Tag tillfället att träffa kollegor i fårbranschen.
SUF bjuder på fika!

SUF har en funktionell våg av något äldre modell som kan hyras för en kostnad av 100kr.
Kontakta Maria Hilding , materialförvaltare SUF

4

Varmt välkomna!
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Hej medlemmar
Det annorlunda och prövande året
2018 går mot sitt slut. Undrar vilka
prövningar 2019 ger oss. Styrelsen
håller tummarna för ett lagom år med
bra förutsättningar för både lammen
och gräset. Har ni önskemål om kurser,
studieresor, träffar eller förslag till
teman i sufbladet tveka inte att
kontakta oss. Hoppas vi ses på
årsmötet, framtida kurser eller
riksbedömningen. Till dess öskar vi er
alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
/ Styrelsen SUF

Grattis Eric-Andersgården, Heby, som
sålde två baggar till näst högsta och tredjehögsta pris på Gotland !

På G i distriktet

Grattis Gun-Maj Romar från Kambo Gård i
Björklinge som fick ta emot Gotlandsfårsförenings pris för bagge med bästa pälsegenskaper på auktionen i Mälardalen.

Kurs Länsstyrelsen—Fåråret
Hur ska du tänka när du planerar ditt fårår.
Kurstillfälle med Ulrika König
• Västmanland 9/1-19
• Stockholm 14/1-19
• Uppsala 28/1-19

Grattis Huruy Ghebrehiwet från Stockby,
Uppland som vann omröstningen för publikens favorit i Mälardalen samt fick ta emot
Scans pris för bagge med bästa kropp.

Ullmarknad i Österbybruk
SUF deltog för första gången i ullmarknaden. Vi hade en monter där besökarna
kunde titta på jubileumsullen och ullbiblioteket från SF samt få broschyrer och exemplar av tidningen fårskötsel. Utvecklingspotential och idéer om en fortsättning
finns :)

Riksbedömning 2018
Lördag 1/9 och söndag 2/9
Hur många baggar skulle anmälas till
riksbedömninen ett annorlunda år som
detta? Hur påverkar torka och betesbrist
lockarnas kvalitet? Läget var ovisst men vi
anmälde ändå intresse för att ordna två
dagar. ´Uppsala hamnade sist i ordningen
och blev lite av ett ”uppsamlings” tillfälle.
Förutom våra egna besättningar tog vi emot
anmälningar från Västmanland, Gästrikland
och Södermanland. Totalt visades 76 baggar från 17 besättningar. Ytterligare tre
besättningar var anmälda men uteblev av
olika anledningar.

Ordförandekonferens
Årets ordförandekonferens i SFs regi hölls
i Bromma, i slutet av oktober. SFs styrelse
informerade om vad styrelsen arbetat med
under året, som att synas mer för medlemmarna, manifestationen i Stockholm och att
stödja olika ullprojekt. Lammrådgivare
Theo den Braver från G&D informerade
om ERFA-grupperna som börjar snart, som
ska täcka hela Sverige och han demonstreTrots torka och betesbrist kan vi konstatera rade även mycket underhållande hur det
att årets resultat var helt ok. Vi fick applå- kan tänkas vara att äga får i framtiden. Den
trevliga dagen avslutades med att alla deltadera åt sju stycken 4,5:or i helhetsbetyg
gare fick rangordna de ämnen som ger mest
samt en 5:a.
medlemsnytta, som SFs styrelse bör arbeta
med och högst på listan kom påverkansarBaggauktioner 2018
bete, ull/skinn och Elitlamm.
I år har det varit fem auktioner i landet.
Representant för SUF
Linköping 7-8/9 (kött), Kulla Gård 22/9
/Marina Falk, sekreterare
(dorper, dorset), Jönköping 22/9 (päls),
Mälardalen 26/9 (päls, finull, rya, allmogefår) och Gotland 29/9 (päls)
Stort grattis till de besättningar från vårt
distrikt som det gick extra bra för:

Reko-ringar på Facebook
Att sälja sina produkter direkt till konsumenten är populärt. Många konsumenter
vill ha lokalt och närproducrat men vet inte
hur de ska få kontakt med bonden. Ett alternativ är så kallade rekoringar. Det finns
flera stycken i vårt distrikt. Sök på facebook:
Reko-Uppsala
Reko-Sigtuna
Reko-Stockholm Norrort
Reko-Stockholm Söderort
Reko-Stockholm Västerort

Kurs Länsstyrelsen—Lamningskurs
Dräktighet och lamning. Lamningslåda att
träna på. Kurstillfälle med Ulrika König
• Uppsala 1/2-19
Kurs Länsstyrelsen—Får på bete
Betesplanering, lammets tillväxt och de
vanligaste parasiterna. Kurstillfälle
med Ulrika König och Theo De
Braver
• Uppsala 12/3-19
Vreta Gård
Ordnar flera fårkurser 2019. Läs
mer: vreta-gard.se/index.php/sv/

Resa till fårfesten i Kil 1-2/3
Hemslöjdskonsultenterna i Uppsala
annonserar att det är dags att anmäla sig till resa med övernattning.
Boka direkt genom sundbergs
buss.
Kulturlandskaparna 2019
Flera kurser finns redan med i kalendariet. Tova och spinna, småskalig fårskötsel, gärdesgårdsbygge, fårklipparkurs mm
Läs mer: www.kulturlandskaparna.se/
kalendarium/

Klövkurs 24/1
Gård & Djurhälsan ordnar klövkurs på Jällagymnasiet, Uppsala.
Kursen behandlar den friska klövens anatomi och hur den ska klippas. Även sjukdomar och behandlingar tas
upp. Praktiska klippövningar på slaktklövar
ingår. Läs mer: www.gardochdjurhalsan.se/sv/far/
nyheter/e/559/valkommen-pa-klovkurs-for-faragare/
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