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Sufbladet nr 2 2019

Avsändare:
SUF c/o Frida Öhlund
Mumsarby 101, 74893 Österbybruk

S TO C KHO L M U PPS A L A FÅ R A V E L S FÖ R E NI N G
S t y r e l s en 20 1 9/ 2 020
Ordförande, avelkontaktperson
Frida Öhlund
Mumsarby 101, 748 93 Österbybruk
Tel. 070-693 44 06
frida_ohlund@hotmail.com

Ledamot
Marina Falk
Skällsta 21, 743 91 Storvreta
Tel. 070-496 80 38
marina.falk@hotmail.com

Vice Ordförande, materialförvaltare
Maria Hilding
Högby gård 3, 749 63 Örsundsbro
Tel. 070-266 88 55
hogby.lantbruk@gmail.com

Ledamot
Carl Johan Paulsson
Flottskärsvägen 73
764 93 Väddö
Tel. 0708-39 03 59
vaddororab@outlook.com

Sekreterare
Fia Söderberg
Sjökärrets Ekogård, Söder-Edinge
740 10 Almunge
Tel. 0733-50 22 39
fia.soderberg@telia.com
Kassör, rovdjursansvarig
Anna Alm
Österunda Mjölkebo 3
749 72 Fjärdhundra
Tel. 070-207 29 15
karlberg_gard@telia.com

Hej sommar!
Välkommen sommar med goda vallskördar
och bra bete. Det ser ju mycket lovande ut
med förra sommaren i backspegeln. I det här
numret kan du läsa om riksbedömningen i
höst—anmäl dig redan nu! Vill du vara med
som funktionär och lära dig mer om mönstringen och se fina djur? Anmäl dig till Frida
Öhlund. I bladet kan du också läsa mer om
aktiviteter som är på gång.

Tävling om e-post-adresser

Suppleant, utbildningsansvarig
Jan Philipsson
Grän Stallängen 43, 755 96 Uppsala
Tel. 0708-48 87 99
jan.philipsson@slu.se

Förbundet har utlyst en tävling för lokalföreningarna i att bli bäst på att samla in korrekta e-postadresser. Vårt distrikt har 196
medlemmar och 139 e-post adresser, vi har 70,9% av medlemmarnas e-postadresser.
Den lokalförening som kommer närmast 100 % vinner 10 000 kronor. Som vi kan göra
bra saker för dig som medlem! Vi kommer att ringa runt till dig som inte har lämnat din
e-postadress eller så mejlar du nu.

Suppleant
Elisabeth Fredriksson
Morstena 10, 755 98 Uppsala
Tel. 0702-22 20 21
bettan51@gmail.com

Mejla till maria@faravelsforbundet.com. Skriv i ämnesraden E-posttävling. Tävlingen
stänger 31/9 men ju förr du skickar in din e-post desto snabbare får du till exempel
veckobrevet. Och har du lämnat din e-post men saknar veckobrevet—skicka din korrekta e-post för då stämmer inte den e-post som finns registrerad. Du får:

Valberedning
Annette Westerberg (sammankallande)
annette@vreta-gard.se 070-683 36 03
Magnus Vestin
prastbolamm@gmail.com
Christer Pettersson ewa.ch@telia.com

•
•
•
•
•

SUF-bladet snabbare via e-post med en digital bilaga med bra kontakter och tillgång till mer kunskap
e-post om olika aktiviteter inom lokalföreningen
mer information om vad som händer inom fårvärlden och förbundet
veckobrevet varje fredag från förbundet, fullmatad med information och omvärldsbevakning om veckan som gått
bra information om vad förbundet gör för sina medlemmar.

Det finns helt enkelt inga nackdelar!
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Riksbedömning 2019

På gång i distriktet

SUF har två dagar med riksbedömning. Det
måste vara 50 djur dag 1 innan vi tar in djur
Riksbedömningen är en mönstring av
dag 2, samt minst 25 djur dag 2. Blir det
avelsbaggar som man vill att Svenska
färre djur hänvisas de som står i kö till anFåravelsförbundets riksdomare ska titta lite
nat distrikt.
extra på. Bedömningarna är öppna för alla
besättningar som är anslutna till Elitlamm Uteblir man till anmäld bedömning eller
avanmäler senare än 24/8 debiteras full
Avel. Raser som bedöms är Gotland,
avgift.
Leiscester, Svensk finull och Rya.

Fredag 30/8 och lördag 31/8

Funktionärer sökes

Anmälan och frågor
Till samordnare Frida Öhlund:
E-post: frida_ohlund@hotmail.com
Telefon: 070-6934406

Vill du lära dig mer om riksbedömning och
se fina djur? Det finns några funktionärsplatser kvar att tillsätta. Ta möjligheten att
Tid för anmälan: senast 24/8. Vid senare sitta dubbelt med
protokollföraren och
anmälan plats om tillgång finns och 50 kr
extra per djur. Först till kvarn gäller och du få första parkett
närmast domarna.
kan skriva upp dig redan nu. Vi återkommer kring sista dag för anmälan och stäm- Vill du inte skriva
protokoll behöver vi
mer av exakt antal baggar då.
även någon som
Kostnad: 350 kr/djur exkl. moms
hjälper till att ren(faktureras av SF) Utöver denna avgift tar göra mönstringsSUF en avgift på 50kr/djur för att täcka
bord mellan besättomkostnader för lokal mm.
ningar osv. Gratis fika till funktionärerna.
Lokal: Ridhuset på Ärentuna prästgård, ca Den som hjälper till hela dagen får även
lunch. Intresseanmälan till Frida Öhlund
1 mil norr om Uppsala.
(kontaktuppgifter till vänster).
Ta med: Härstamningshandlingar, MVintyg och djurägarförsäkran avseende
fotröta. Ta även med egen bärhjälp, för att
LÄSTIPS FODERBLOCK
lyfta baggar till och från mönstringsbordet.
Ebba Ekholm har skrivit ett examensarbete
om foderblock och haft kontakt med fåräTänk på: Djuren ska vara torra och rena
vid bedömningstillfället för att pälsen/ullen gare inom distriktet. Läs det färdiga exjobska få en rättvis bedömning. Djuret bör
bet här: https://
tvättas 3-5 dagar före bedömning. Använd stud.epsilon.slu.se/14510/
rikligt med ljummet vatten och skölj igenom pälsen. Gnugga inte och använd inget
schampo eller tvättmedel.
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För aktuell information
följ vår FB-sida. Där publicerar vi
mer information löpande.

15/10 Sälj ullen från dina får
Om att sälja ullen och andra tips. Visning av hur Nya Ullförmedlingen funkar och vad du kan göra för att öka
kvaliteten och värdet på ullen. Plats:
Blå wingen, Tid: 15/10 15.00-17.00.
Pris: 220 kronor inklusive fika. Anmäl
till fia@ullformedlingen.se

24/7
Mönstringskurs Västmanland
Några platser kvar. Pris: 500 kr för medlemmar i Svenska fåravelsförbundet, 700
kr icke medlemmar. Betalas på plats med
swish eller kontant. Anmälan är bindande.
Ta med egen matsäck och nåt till fikat.
Anmälan till info@upplevlandet.nu Har
du frågor? Skicka ett mail eller ring 07676 33 980. Här är kursen: www.upplevlandet.nu

25/9 Baggauktion
Lena Prästgård, Vattholm. Länk till
evenemanget på FB-sidan.

Kurser på Vreta Gård

9-10/8
Ullmarknad i Österbybruk. Mäng-

Till hösten är det kurser på grundläggande nivå och passar dig som är på
gång att skaffa får, nyligen har gjort
det, men även för dig som hållit på ett
tag och är lite osäker kring fårskötseln.
Läs mer om innehåll och datum här.

der av utställare , kurser, föredrag och
aktiviteter. Lokalföreningen är på plats.
Läs mer här.

30/8-31/8
Riksbedömning

Årsstämman 2022

På Ärentuna prästgård. Anmälan till Frida
Öhlund (läs mer till vänster). Möjlighet att
delta som funktionär för att lära mer om
mönstring.

Vid förbundets riksstämma beslutades
att Stockholm-Uppsala lokalförening
ska arrangera stämman 2022. Stämman
turnerar ju riket runt och det är då 30 år
sedan vi lokalt arrangerade stämman.
Så det blir lite av ett jubileum. Vill du
vara med och planera och arrangera?
Anmäl intresse redan nu till Frida
Öhlund. Styrelsen kommer att bilda
arbetsgrupp i höst och alla medlemmar
som på något sätt vill vara med och

5/9
Mönstringskurs Sörmland
Kurs i pälsmönstring med Barbro Nordh.
Plats ännu ej bestämd. Mer information
kommer på Facebooksidan för Stockholm
Uppsala fåravelsförening. Länk till
FB_sidan här.

TIPS!
Lyssna på poddar när du jobbar!
Poddar om ull och/eller får: Ullpodden
och Fårpodden. I en poddläsare nära
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