
SKÅNES HOLSTEINKLUBB BJUDER IN TILL UTSTÄLLNING
18–20 FEBRUARI 2016 MALMÖMÄSSAN

I samband med lantbruksmässan MILA bjuder 
Skånes Holsteinklubb in till utställning av 
mjölkkor och kvigor samt Showmanship. Mila 
arrangeras på nya Malmömässan i Hyllie 18-
20 februari 2016. Välkommen att visa upp dina 
djur på Mila 2016!

MJÖLKDJURENS DAG & SUPREME CHAMPION 
Mjölkdjurens dag är fredagen den 19 februari med start 
kl 09.30. Denna dag bedöms både Holstein och SRB av 
Michael Halliwell ifrån England enligt klassindelningen 
nedan. Supreme Champion arrangeras lördagen den 
20 februari. Vi fortsätter med det uppskattade priset till 

mässans bästa mjölkdjur, Supreme Champion. Vinnaren 
erhåller förutom hederspris även en prissumma om 10 000 
SEK. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

SHOWMANSHIP
Showmanship Mjölk Ungdom hålls lördagen den 20 
februari med start kl 11.00.Det är visarens skicklighet som 
bedöms och tävlingen är öppen för alla upp till 25 år att 
delta.

PLATSFÖRDELNING & KLASSINDELNING
Utställningen är öppen för alla och det finns 57 
uppbundna platser tillgängliga. Det finns även ett antal 
platser för kalvar. Klassindelningen är enligt följande 
(klasser kan slås ihop vid få anmälningar): 

Välkommen med din anmälan!
Skånes Holsteinklubb

Supreme Champion 2015 blev Holsteinkon 1109 
Daphne, ägare JB Holstein.

Holstein

KLASS 1: kvigor, 6-9 månader

KLASS 2: kvigor, 9-12 månader 

KLASS 3: kvigor, 12-16 månader

KLASS 4: kvigor, 16-20 månader

KLASS 5: kor, 1:a kalvare, yngre 

KLASS 6: kor, 1:a kalvare, äldre 

KLASS 7: kor, 2:a kalvare 

KLASS 8: kor, 3:e kalvare

KLASS 9: kor, 4:e kalvare och äldre

SRB

KLASS 10: kvigor, 6-12 månader

KLASS 11: kvigor, 12-16 månader

KLASS 12: kor, 1:a kalvare

KLASS 13: kor, 2:a kalvare

KLASS 14: kor, 3:e kalvare och äldre

ANMÄLAN
Svensk Holstein 
Gill Zeilon  
tel.0705-48 19 33 
gill.zeilon@telia.com

Anmäl senast 8 januari. Djur kan inte anmälas efter detta datum. Glöm 
inte att skriva under försäkringen gällande etikregler. Djuren kommer inte 
vara anmälda innan dessa är oss tillhanda. Anmälan i tid ger företräde.

FRÅGOR
Eric Adseke
Skånes Holsteinklubb
tel.0733-96 77 96
eric@bra-ko.se

Klassindelningen är enligt följande:   



ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiften är 550 SEK per djur exkl moms. För 
Showmanship-kalvarna är anmälningsavgiften 250 SEK 
per djur exkl moms. 

ETIKREGLER
Då det diskuteras etikregler både i Sverige och interna-
tionellt måste man i samband med inbjudan att kryssa i 
rutan där man försäkrar att man läst, förstått och kom-
mer följa dessa regler. Observera att djuren kommer inte 
vara anmälda innan denna kryssats. 
   Allmänt – som grund för transporter, uppstallning och 
skötsel ligger ”Djurskyddsbestämmelser Mjölkdjur och 
Kött” från Jordbruksverket. Förbud för:

• infusion i juver eller hud
• klistring av spenar för ändrad riktning/storlek
• tätning av spenar med exempelvis lim
• tillförsel – klistring av hår
• lugnande och stimulerande medel
• akutsjuka djur under behandling ska ej komma till 

utställningen
• djur som av någon anledning måste ges preparat ska 

godkännas av ansvarig veterinär

UPPSTALLNING
Djuren kommer vara uppstallade inne i mässhallarna 
med tillgång till vattenkopp för korna. Ta med hinkar till 
kvigorna, då dessa står i box. 

   Mila ansvarar för utfodring, utgödsling och halmbädd 
genom Bollerups Naturbruksgymnasium. Mila tillhanda-
håller grovfoder, ensilage. Rykt, tvätt och visning ansva-
rar respektive utställare för. Utrymme för skötsellådor 
kommer att finnas i anslutning till uppstallningen. 

TVÄTTHALL
Djuren skall vara tvättade och rengjorda innan utställ-
ningen öppnar. Det kommer finnas en separat tvättplats 
för mjölkdjur i anslutning till mässhallen. Stylingyta 
finns inne i mässhallen. Utställningen kommer att ha ett 
tvättschema för varje dag, med företräde för de raser 
som skall in för bedömning. 

MJÖLKNING
På mässan finns två portabla mjölkmaskiner. Korna 
mjölkas på sin plats. Eleverna på Bollerups Naturbruks-
gymnasium kan mjölka om så önskas, kontakta isåfall 
någon ansvarig från Bollerup på plats. Mjölkning kan ske 
efter stängning, men observera att ingen kommer in utan 
passerband för djurägare. 

INTRANSPORT & MOTTAGNING
Intransport kommer att ske onsdagen den 17 februari kl 
13.00–20.00. Utställningen ansvarar för mottagningen 
av djuren. Inga djur får tas in innan ni kontaktat ansvarig 
på plats enligt lappar. Ansvarig veterinär på plats är Eva 
Pettersson.

PRAKTISK INFORMATION DJURUTSTÄLLNING
18–20 FEBRUARI 2016 MALMÖMÄSSAN

KONTAKT
Har ni frågor angående anmälan, transport eller liknande, kontakta oss gärna!

Eric Adseke Skånes Holsteinklubb tel.0733-96 77 96
Gill Zeilon Svensk Holstein tel.0705-48 19 33 gill.zeilon@telia.com

ANSVAR: Veterinär och/eller domare har rätt att utesluta djur från deltagande i utställningen om 
brott skett mot ovanstående regler. Veterinär kan också anmoda djurägare att mjölka kor med 
överfyllda juver när som helst.


