
INBJUDAN till Sydsvensk Sommar utställning på Bollerup Tomelilla den 11/7. 

Vi bjuder in till utställning för både Holstein och SRB klasser. 

 Plats. Maskinhallen på Bollerup. Halm, Hö och Ensilage kan köpas på plats. 

 Inflyttning kan ske fr.o.m. lördag den 9/7 på kvällen. 

 Ta med! Kraftfoder, vattenspann, halsremmar med krubbände (finns en stålbom med ögla utmed 

väggen). Utgödslings grep.  

 Pris. Anmälningsavgift 100:- . Deltagaravgift 200:- . Showmanship gratis.  

 Tvättning. Högtryckspruta vid gårdens spolplatta. 

 Mjölkning. Tre mobila mjölkmaskiner kommer att finnas på plats.  

 Övernattning elevhem till en kostnad av 200:-, handduk och lakan medtages. 

 Domare är inte klart. 

KLASSER 

HOLSTEIN och SRB 

1. Kvigor  6-11 mån 

2. Kvigor  12-16 mån 

3. Kvigor  17-21 mån 

4. 1:a Kalvare  Yngre 

5. 1:a Kalvare Äldre 

6. 2:a Kalvare 

7. 3:e Kalvare 

8. 4:e Kalvare 

9. 5:e Kalvare och äldre. 

10. Besättningsgrupp (max en kviga) 

SHOWMANSHIP 

Klass 1 Upp till 7 år 

Klass 2 8 – 10 år 

Klass 3 11 – 12 år 

Klass 4 13 – 15 år 

Klass 5 16 och äldre. Kor. 

 För mer information och anmälan av mjölkkor och kvigklasser ring Tommie Eriksson 0415-195 36 eller e-

mail, tommie.eriksson@skanesemin.se   fax 0415-19475. För information och anmälan till Showmanship mjölkungdom, ring 

Jill Svensson Skånesemins Ungdomsklubb 070-509 02 38 eller e-mail till, lillakyrkhult@telia.com. 

 Tommie är borta t.o.m. den 12 maj och under tiden kan få info av Hans-Ola Joelsson 0708-157284 eller 

Eric Johansson 0733-967796. 

 Sista anmälningsdag 1 juni 2015. 
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 Hälsokrav för nötkreatur på Bollerup 11 juli 2011. 

 Djuren ska vara fria från tecken på smittsam sjukdom. Djur med ringorm får ej deltaga. Finns ringorm 
i besättningen från vilket djur avses blir utställt ska vaccinering av utställningsdjuret göras senast 1/5 
2011. Djur från besättningar som har haft tecken på smittsamma sjukdomar som diarré eller 
lunginflammation den senaste månaden får inte deltaga. 

 Besättningen ska vara friförklarad avseende leukos och vara kontrollprovtagen enligt programmets 
regler. 

 Besättningen ska vara friförklarad avseende BVD. Senaste programprovet får vara taget tidigast 2011-
04-11 och för tankmjölk gäller prov tagna tidigast 2011-02-01. Dessutom krävs nya, individuella 
prover för utställningsdjuren, tagna tidigast 2011-04-01.  Det räcker med antikropp-analys och dessa 
prover får ingå i programprovet om djuren är antikropp-fria och över ett år gamla. Proverna ska vara 
klara senast fredag 2011-06-24, de besättningar som inte har alla prover klara då får inte deltaga. 
Detta innebär att 2011-05-31 är sista provtagningsdagen. Vänta inte till sista sekunden, det är stor 
risk för förseningar runt helgerna.  

 Mjölkdjur och köttdjur ska hållas så att de inte vid något tillfälle har mul- eller gödselkontakt med 
varandra. De köttdjur som deltar ska komma från besättningar som är anslutna till 
Paratuberkulosprogrammet och ha A-status.  

 Besättningarna rekommenderas att kontrollera att ingen BVD-smitta skett genom ett nytt 

programprov ca en månad efter utställningen. 

 

 Djuren ska vara rena, tvättade och avlusade. Smutsiga djur kan avvisas. Om du är osäker på vilka 

preparat för behandling mot ohyra som är lämpliga att använda (det finns både receptfria och 

receptbelagda), rådgör med din veterinär i god tid. 

 

 

 


