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Välkomna till årets stämma Välkomna till årets stämma 
i Visby den 4–6 augusti 2013i Visby den 4–6 augusti 2013

Boende:Boende: På Visby Hamnhotell/ScandicVisby från 14 juni,   På Visby Hamnhotell/ScandicVisby från 14 juni,  
tfn 0498/20 12 50, tfn 0498/20 12 50, www.visbyhamnhotell.sewww.visbyhamnhotell.se  

Vi har också  några stugor på Gustavsviks semesterby Vi har också  några stugor på Gustavsviks semesterby 
3 km norr Visby. 3 km norr Visby. 

KommunikationKommunikation: Flyg kan vara ett prisvärt alternativ för : Flyg kan vara ett prisvärt alternativ för 
en del. Detta måste ni boka själva. Det går flygbuss in till en del. Detta måste ni boka själva. Det går flygbuss in till 
Visby. Info se Visby. Info se www.gotlandsflyg.sewww.gotlandsflyg.se  

FärjaFärja: När det gäller bokning av färja är det undanlagt ett : När det gäller bokning av färja är det undanlagt ett 
antal biljetter på nedanstående avgångar obs inga bilar antal biljetter på nedanstående avgångar obs inga bilar 
är bokade då det blir buss till grillkväll och studiebesök. är bokade då det blir buss till grillkväll och studiebesök. 
Var och en gör alltså sin egen bokning av platser från Var och en gör alltså sin egen bokning av platser från 
nedanstående bokningsnummer. nedanstående bokningsnummer. Bokning måste ske Bokning måste ske 
senast 2013-06-15senast 2013-06-15 OBS! vänta inte för länge platserna är  OBS! vänta inte för länge platserna är 
begränsade.begränsade.

Paket Oskarshamn-Visby-OskarshamnPaket Oskarshamn-Visby-Oskarshamn
BOKNINGNSNUMMER 3322283 = lilla snabbfärjan, alla BOKNINGNSNUMMER 3322283 = lilla snabbfärjan, alla 
har vilstolhar vilstol
Oskarshamn-Visby 13-08-04  kl 10.50    326 sek/pp    Oskarshamn-Visby 13-08-04  kl 10.50    326 sek/pp    
Visby-Oskarshamn 13-08-06  kl 13.15    411 sek/ppVisby-Oskarshamn 13-08-06  kl 13.15    411 sek/pp
Barn/ungdom Barn/ungdom 
Utresan:Utresan: 3-12 år 65 sek/pp, 13-18 år 98 sek/pp, 3-12 år 65 sek/pp, 13-18 år 98 sek/pp,
19-25 år 260 sek/pp19-25 år 260 sek/pp
Returen: Returen: 3-12 år 82 sek/pp, 13-18 år 123 sek/pp,3-12 år 82 sek/pp, 13-18 år 123 sek/pp,
19-25 år 329 sek/pp19-25 år 329 sek/pp

Paket Nynäshamn-Visby-NynäshamnPaket Nynäshamn-Visby-Nynäshamn
BOKNINGNSNUMMER 3322284 = lilla snabbfärjan, alla BOKNINGNSNUMMER 3322284 = lilla snabbfärjan, alla 
har vilstolhar vilstol
Nynäshamn-Visby  13-08-04  kl  10.55   482 sek/pp       Nynäshamn-Visby  13-08-04  kl  10.55   482 sek/pp       
Visby-Nynäshamn  13-08-06  kl  14.45   482 sek/ppVisby-Nynäshamn  13-08-06  kl  14.45   482 sek/pp
Barn/ungdomBarn/ungdom
3-12 år 96 sek/pp per resa, 13-18 år 145 sek/pp per resa, 3-12 år 96 sek/pp per resa, 13-18 år 145 sek/pp per resa, 
19-25 år 386 sek/pp per resa19-25 år 386 sek/pp per resa

Ni ringer 0771-22 33 50 och anger ovanstånde boknings-Ni ringer 0771-22 33 50 och anger ovanstånde boknings-
nummer  eller mailar nummer  eller mailar gruppresor@destinationgotland.se gruppresor@destinationgotland.se 

Övriga tider och med bilÖvriga tider och med bil: Vill ni åka vid andra tillfällen : Vill ni åka vid andra tillfällen 
eller ta med bil var ute i mycket god tid. Det finns alltså eller ta med bil var ute i mycket god tid. Det finns alltså 
inga undanlagda platser. Boka via hemsida inga undanlagda platser. Boka via hemsida www.destina-www.destina-
tiongotland.se/Farja/tiongotland.se/Farja/  eller ring 0771-22 33 00.  eller ring 0771-22 33 00.

PROGRAMPROGRAM  
Söndag 4 augusti Söndag 4 augusti 
Incheckning på hotellet från kl 15.00. Bussarna kommer Incheckning på hotellet från kl 15.00. Bussarna kommer 
att gå i två omgångar och börjar gå ca kl 17.00 till Lövsta att gå i två omgångar och börjar gå ca kl 17.00 till Lövsta 
naturbruksgymnasium, Romakloster för riksmästerskap i naturbruksgymnasium, Romakloster för riksmästerskap i 
exteriörbedömning och grillkväll med underhållning.exteriörbedömning och grillkväll med underhållning.

Måndag 5 augustiMåndag 5 augusti  
SRB föreningens årsstämma på på konferensanläggningen SRB föreningens årsstämma på på konferensanläggningen 
Visby Strand en kort promenad från hotellet. Stämman Visby Strand en kort promenad från hotellet. Stämman 
är kl 8.30–ca 16. 00. är kl 8.30–ca 16. 00. 

På kvällen festmiddag kl 19.30 med dans på Visby På kvällen festmiddag kl 19.30 med dans på Visby 
Strand.Strand.

För medföljande finns det mycket att göra i Visby. Det För medföljande finns det mycket att göra i Visby. Det 
är bland annat medeltidsveckan i Visby 4-11 augusti med är bland annat medeltidsveckan i Visby 4-11 augusti med 
massor av aktiviteter se mer påmassor av aktiviteter se mer på www.medeltidsveckan.se www.medeltidsveckan.se.   .   

Tisdag 6 augusti  gårdsbesök på LädarveTisdag 6 augusti  gårdsbesök på Lädarve
Avresa med buss kl  8.00 från hotellet. Vi kommer att göra Avresa med buss kl  8.00 från hotellet. Vi kommer att göra 
ett gårdsbesök på gården Lädarve som ligger i Eksta på ett gårdsbesök på gården Lädarve som ligger i Eksta på 
Gotlands västkust. Ägare är Mats Ronström och på gården Gotlands västkust. Ägare är Mats Ronström och på gården 
arbetar sambon Marie Johansson och barnen Viktor och arbetar sambon Marie Johansson och barnen Viktor och 
Sofie hjälper till samt brodern Anders som är anställd. Area-Sofie hjälper till samt brodern Anders som är anställd. Area-
len är 100 ha åker och 100 ha skog.len är 100 ha åker och 100 ha skog.

ÅkerarealenÅkerarealen används för vall och majs odling och hela  används för vall och majs odling och hela 
skogsarealen används som betesmark till rekryteringsdjur skogsarealen används som betesmark till rekryteringsdjur 
och sinkor.och sinkor.

85 SRB85 SRB kor i egen rekrytering.Inga djur har köpts in på  kor i egen rekrytering.Inga djur har köpts in på 
20 år. Avkastning 10600 ECM före byggnation. Gården 20 år. Avkastning 10600 ECM före byggnation. Gården 
använder assistentsemin. I avelsarbetet läggs stor vikt på använder assistentsemin. I avelsarbetet läggs stor vikt på 
ben, juver och mjölkbarhet.ben, juver och mjölkbarhet.

20122012 byggdes en ny ladugård genom total entreprenad   byggdes en ny ladugård genom total entreprenad  
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med två SAC-robotar och aktivitetmätning och plats för med två SAC-robotar och aktivitetmätning och plats för 
rekryteringskvigor av det danska byggföretaget Gråkjær. rekryteringskvigor av det danska byggföretaget Gråkjær. 
Stallet har väl tilltagna mått vilket ger möjlighet för fram-Stallet har väl tilltagna mått vilket ger möjlighet för fram-
tida utökning av koantalet till ytterligare en robot. Utfod-tida utökning av koantalet till ytterligare en robot. Utfod-
ring kraftfoderstationer och rälshängd vagn för majs och ring kraftfoderstationer och rälshängd vagn för majs och 
gräs ensilage. Kor vi minns, 276 Pia kalvade 12 gånger och gräs ensilage. Kor vi minns, 276 Pia kalvade 12 gånger och 
mjölkade över 100 ton. mjölkade över 100 ton. 

Vi gör även en sightseeing i det vackra landskapet innan Vi gör även en sightseeing i det vackra landskapet innan 
vi äter lunch.vi äter lunch.

Efter besöket åker bussarna direkt till färjan som avgår Efter besöket åker bussarna direkt till färjan som avgår 
13.15 till Oskarhamn resp 14.45 till Nynäshamn.13.15 till Oskarhamn resp 14.45 till Nynäshamn.

Hjärtligt välkomna önskarHjärtligt välkomna önskar
GOTLANDS SRB KLUBBGOTLANDS SRB KLUBB

Anmälan till SRB stämma 2013 – Namn på alla deltagare och ålder på barnen

Namn:    Barnets ålder

Adress:

Postadress:

Telefon:

E-postadress:

Preliminär Prislista/Anmälan Vuxen  Antal  Barn  Antal
   4–12 år

4/8  Grillkväll på Lövsta ingår buss, mat och underhållning 150      50 

5/8  Stämma inkl. fm-kaffe, lunch och em-kaffe 390   

5/8  Stämmomiddag 3 rätter, öl/vatten 455    230 

Barnmeny vid stämmomiddagen upp till 12 år     125 

6/8  Gårdsbesök med buss, inkl. lunch 150      50 

Boende Visby Hamnhotell Pris Bokning
pris per rum och natt, inkl. frukostbuffé  

Ankomstdatum  

Avresedatum 

Enkel /natt classic, begränsat antal 1295 
Enkel /nattsuperior med möblerad uteplats 1495 

Dubbel /natt classic, begränsat antal 1495 
Dubbel /natt superior med möblerad uteplats 1695

Familjerum, 2–4 bäddar 1795 

Extra natt på Hamnhotellet den 6-7/8 Se pris  
 ovan 

Gustavsviks semesterby, 4-bäddsstuga 5424 
OBS 4 nätter 4/8–8/8
1 natt 1695 

Gustavsvik semesterby, 5-bäddsstuga 5744 
OBS 4 nätterr 4/8–8/8
1 natt 1795 

OBS Färjan bokar ni själva.

Anmälan senast 1 juni 

SRB föreningen
Box 64
532 21 Skara

Fax 0511-267 07

Tel 0511-267 98

lina.ragnarsson ”
srb-foreningen.se

Bindande anmälan

Rummen betalas direkt
till hotellet

Övrigt faktureras

Sena avbokningar 
(efter den 1 juli) 
debiteras


