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Ansvariga: För utställningen är 
det Susan Lothigius, Elmia, för 
Köttdjuren Lennart Andersson 
och Mikael Johansson NAB och 
för ungdomsklubbarna Kerstin 
Svensson.

Utställningsveterinär är Per 
Arnesson, Husdjursföreningen 
Sverige. 

Undertecknad har ansvar för 
Mjölkdjuren. SRB föreningen har 68 
platser varav 10 är VikingGenetics. 
AY-föreningen har 8 platser. Ung-
domarna har 36 platser.

Antal utställda djur – Skulle antalet 
djur bli mycket stort får vi efter 
anmälningstiden göra kvotering. 
Ungdomsklubbsdjur: ej under sex 
månaders ålder och ej närmare än 
3 månader före kalvning.

Hälsokrav och försäkringsvillkor 
finns på  hemsidan.
 
Transporter – Lantbrukaren har 
ansvar för djurens transport. 

Vill du ha hjälp med transporten 
kontakta transportansvarig Bobbis 
070-3475721, fax 0506-12732.   

Kraftfoder, grovfoder och strö, 
ordnas av utställningen. 

Tag kontakt med SRB föreningen 
om du behöver hjälp med skötsel, 
utfodring, visning och mjölkning. 

Styling och klippning
Vill du ha hjälp med klippning och 
styling boka direkt hos Johanna 
Bengtsson och Karin Andersson 
på telefon 0706-328467 eller 0730-
932093. Dessa två tjejer är mycket 
proffsiga. 

De vann bland annat klipp-
ningsdelen för Munkagårdsskolan 
på skolkampen 

INBJUDAN  
till ELMIA LANTBRUK DJUR & INOMGÅRD
19 – 22 oktober 2011
Till hösten är det dags för årets Elmia Lantbruk Djur & Inomgård 2011. En 
av SRB föreningens stora projekt under året. Antalet mjölkdjur blir 165 st, 
kött och ungdomsklubbarna har samma antal platser, det innebär att det 
kommer vara 300 nötkreatur på Elmia. Vi ser fram emot att se de bästa 
djuren på Elmia och att det blir en bra nationell utställning. Djuren kommer 
denna gång att stå i stora tält intill hall A – där visningsring och monter 
kommer att vara.

Boende
För husvagnar och boende hänvisas 
till säkerhetsbestämmelser för 
Elmia, man kan ställa upp husvagn 
på området. I närheten ca 10 min 
gångavstånd finns Villa Björkha-
gens Camping tel 036-122863 eller 
fax 126687.

Hotell, stugor och campingplats 
för 200 husvagnar. Kostnad för 
husvagn 255 kr/dygn med el och 
220 kr utan el. 

Stugorna har hotellstandard och 
kostar 1 pers 1595:-, 2 pers 1895:-, 
3 pers 2195:-, 4 pers 2495:-.

På campingen finns även res-
taurang och butik. De som bor på 
Villa Björkhagens anläggning får 
gratis inträde till Rosenlundsbadet 
beläget mitt emot Elmia, man häm-
tar biljetter i receptioner. 

I närheten av Elmia finns även 
Hotell Formule1 som är ett lågpris-
hotell, tel 036-302565. 

Telefon till Jönköpings hotell-
bokning, 036/107171.

Boende på området.
Med anledning av att djuren i år 
är uppstallade utanför Elmias 
permanenta byggnader finns nu 
möjligheten att campa inne på 
området. El och toalett finns i 
anslutning till campingen, dusch 
en bit därifrån. Kostnad  400:- per 
husvagn. OBS ! Denna camping 
är endast öppen för djurägare och 
djurskötare.

Anmälan om camping sker till Su-
san Lothigius Elmia 036 -15 22 19 
SENAST FREDAG 30 SEPT.

Anmälningsblankett mm finns 
på hemsidan eller kan beställas 
på 0511-267 98.

Sista anmälningsdag är den 
28 augusti. Vi återkommer med 
utförligt program och andra detalj-
uppgifter när ni anmält er.

Anmälningsavgift är 1700 kr/ko 
och vill du ha hjälp med skötsel 
(utfodring, mjölkning, tvättning 
och visning) kostar det 700 kr/ko. 
Styling betalas separat. Det går att 
söka pengar från Jordbruksverket 
”Mervärde” i lantbruket.

Domare
Domare för SRB är Seppo Niska-
nen, Finland

Medhjälpare
Vill du vara med och hjälpa till hör 
av dig till Lina. Vi behöver hjälp med 
tvättning, visning, montern mm.

Har du frågor
SRB-Föreningen:  
Lina Ragnarsson 070-6626798
Mjölkrasungdomarna: 
Kerstin Svensson  070-4393189
Huvudansvarig Mjölk:  
Charlotte Andersson 070-5826780

VÄLKOMNA TILL ELMIA
Charlotte Andersson

Onsdagen den  19 oktober.
Visning och demonstrationer av 
utställningsdjuren.

Torsdagen den 20 oktober.
Köttdjurens dag med bedöm-
ningar och prisutdelning 

Fredagen den  21 oktober.
Mjölkdjurens dag med bedöm-
ningar och Championat och 
festkväll.

Lördagen den  22 oktober.
Utställningen finaldag med ung-
domsklubbarna och champion-
visningar.

lina
Textruta
torsdagen den 8 september




