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Ansvarig för utställningen är Susan Lothigius, Elmia. Ansvarig 
för Köttdjuren Lennart Andersson  och för ungdomsklubbarna 
Kerstin Svensson. Utställningsveterinär är som tidigare Per 
Arnesson, Växa Sverige. Charlotte Andersson har ansvar för 
Mjölkdjuren.

SRB föreningen har 62 platser (inklusive de platser AY före-
ningen tidigare haft)  och VikingGenetics 10 platser. Det inne-
bär tillsammans 72 platser.

Nytt för i år är att vi kommer att ha en klass för äldre 
dräktiga kvigor 16-22 månader. 

Ungdomsklubbarna:  ca 36 djur i åldern 6-18 månader 

Antal utställda djur
Skulle antalet djur bli mycket stort får vi efter anmälnings-
tiden göra kvotering.
 
Hälsokrav
Reglerna finns på vår hemsida.

Transporten
Du ordnar själv transporten. 

Försäkring
Djuren är försäkrade. 

Skötsel 
Kraftfoder, grovfoder och strö, ordnas av utställningen. Ta 
kontakt med SRB föreningen om du behöver hjälp med sköt-
sel. Vi erbjuder all inclusive för de som så önskar. Då ingår 
skötsel, mjölkning, tvättning och visning.

Ungdomar från Naturbrukskolor kommer att hjälpa till 
med skötseln av djuren framförallt utgödsling och strö.
 
Styling och klippning
Vill du ha hjälp med klippning och styling boka direkt hos 
Sofia Warefelt och Sara Carlsson.

De är mycket kunniga. Ring och boka på 073-389 33 76.

Program
Onsdagen den 23 oktober. Visning och demonstrationer 
av utställningsdjuren.
Torsdagen den 24 oktober. Köttdjurens dag med bedöm-
ningar och prisutdelning 
Fredagen den 25 oktober. Mjölkdjurens dag med bedöm-
ningar och Championat och festkväll.
Lördagen den 26 oktober. Utställningen finaldag med 
ungdomsklubbarna och championvisningar.

Domare
SRB/AY domare är Claus-Peter Tordsen från Tyskland.

Boende
Elmia säkerhet tillåter inte camping inne på området därför 
finns tillgång till husvagnsuppställning precis utanför staketet 
mot Husqvarna, ca 7 minuters gång avstånd till vaktkuren 
nedanför hall D. 

I priset på 700 kr ingår bajamaja, el och tidsbegränsad till-
gång till dusch. I närheten ca 10 min gångavstånd finns Vil-
la Björkhagens Camping tel 036-12 28 63 eller fax 12 66 87. 
Hotell, stugor och campingplats för 200 husvagnar. 

Kostnad för husvagn 260 kr / dygn med el och 225 kr utan el. 
Stugorna har hotellstandard och kostar 1 pers 1 795:-, 2 pers  
2 095:-, 3 pers 2 395:-, 4 pers 2 695:-. 

På campingen finns även restaurang, trådlöst nät och butik. 
Tenhults Naturbruksgymnasie har också erbjudit övernattning 
i 2 lektions salar. Om intresse finns för att bo där kontakta  
Kerstin Zetterberg 036-32 68 09.  

Telefon till Jönköpings hotellbokning 036/10 71 71. 

Anmälning 
Sista anmälningsdag är 13 september. 

Anmälningsavgift är 1 700 kr/djur. Om du vill ha hjälp 
med utfodring, mjölkning, tvättning och visning kostar det 
1 000 kr. Då är det från installning tisdagen den 22 oktober 
tom lördagen den 26 oktober. 

Skötsel av kvigor 500 kr.  

Anmälningsblankett finns också på nätet.

Vi återkommer med utförligt program och andra detaljupp-
gifter när ni anmält er.

Har du frågor
SRB- Föreningen: Lina Ragnarsson 070-662 67 98
Mjölkrasungdomarna: Kerstin Svensson  070-439 31 89
Huvudansvarig: Charlotte Andersson 070-582 67 80

Välkomna till Elmia
Charlotte Andersson
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ELMIAELMIA Lantbruk Djur & Inomgård Lantbruk Djur & Inomgård
2323 – 26 oktober 2013 – 26 oktober 2013  

Nu börjar det bli dags för anmälan till årets Elmia Lantbruk Nu börjar det bli dags för anmälan till årets Elmia Lantbruk 
Djur & Inomgård 2013. Antalet mjölkdjur blir 165st, kött och Djur & Inomgård 2013. Antalet mjölkdjur blir 165st, kött och 
ungdomsklubbarna har samma antal platser, det innebär att det ungdomsklubbarna har samma antal platser, det innebär att det 
kommer vara 300 djur på Elmia. Vi ser fram emot att se de bästa kommer vara 300 djur på Elmia. Vi ser fram emot att se de bästa 
djuren på Elmia och att det blir en bra nationell utställning.djuren på Elmia och att det blir en bra nationell utställning.
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Djuranmälan Elmia Lantbruk

Djur & Inomgård 2013
OBS! En anmälningslapp per ko, Anmälningsavgift 1700 kr/ko

Bruksid:

För        SE: Öronnr:     Född:

Namn                        Stbnr

Inkalvningsålder                          månader,  Senaste kalvningen:

Antal kalvningar

Nr och namn

F: Stbnr:

MF: Stbnr:

Djuren skall vara stamboksberättigade och med i kokontrollen, men de behöver inte
vara stamboksförda. Vid god tillgång på kor går de i första hand. 

Klasser

1 1-kalvare yngre Gruppindelas efter anmälan

2 1-kalvare äldre              ”                 ”

3 2-kalvare yngre Gruppindelas efter anmälan

4 2-kalvare äldre              ”                 ”

5 3-kalvare 

6 4-kalvare och äldre 

7 5-kalvare och äldre

8 Kvigor 16–22 månader

 Vill boka husvagnsplats vid Elmia (vid ja sätt ett X i rutan) 

 vill deltaga i Sara-klassen

  Vill ha hjälp med mjölkning, tvättning, visning 
  (gäller SRB/AY djur) 

V.G.Texta

Ägare

Gårdsnamn: 

Postadress:

Tel:               –           E-post: 

Alla uppgifter ovan skall vara ifyllda. Anmälan sänds till SRB föreningen, Box 64, 532 21 Skara. 
Fax 0511-267 07. Sista anmälningsdag senast 13 september 2013.


