
 
 
 

     

Välkommen att finslipa dina mönstringsfärdigheter! 
 
   
Hej gårdsmönstrare runt om i landet! 
 
Som gårdsmönstrare har du egna instrument, ögonen och fingrarna, synen och känseln. Det är de 
allra viktigaste hjälpmedlen när vi bedömer kropp och pälsskinn. Det är viktigt att vi tränar vår 
förmåga att spela med ”våra instrument” och det är lika viktigt att vi stämmer instrumenten 
tillsammans med andra mönstrare, detta för att bedömningarna ska bli så likformiga som möjligt. Då 
varje värde vi lämnar till Elitlamm påverkar många andra djurs avelsvärdering! 
 
I år hoppas vi få se er alla på någon av de sambedömningskurser som erbjuds.  
 
Ni som är rekommenderade gårdsmönstrare behöver gå sambedömning som minst vartannat år och 
hoppas att ni har möjlighet att delta. Även du som har många års erfarenhet av att mönstra och 
önskar att delta på sambedömning är välkommen att höra av dig med en intresseanmälan att delta 
vilket kan ske i mån av plats. 
 
SAMBEDÖMNING 2019 FÖR REK. GÅRDSMÖNSTRARE 
 
26 juli - Sambedömning hos Stefan Josefsson Medeltorp, Ramkvilla (tel: 070-533 53 21) 
 
Eventuellt även lördag 27 juli om intresse finns, ort ej klart.  
 
 
Tider Samling klockan 10, vi arbetar fram till ca kl 16.00 
  
Anmälan Det behövs minst 8 deltagare för att sambedömningen ska genomföras.  

Om du inte kan den 26/7 men det skulle funka med den 27/7, då på annan ort, så hör 
av dig. Vi försöker få ihop detta på bästa sätt. 

 
Anmälan till Britta, förbundssekreterare per epost: sekreterare@faravelsforbundet.com 
Vi behöver ha din anmälan absolut SENAST DEN 16 JULI.  
Vid anmälan får du bekräftelse via mail. 
 
Kostnad 600 kr ex moms/ person  
 
Bra att veta:      
Förbered dig genom att läsa mönstringsinstruktionen som skickas till dig vid bekräftelsen på din 
anmälan. Tänk på klädseln, av hygienskäl, ta rena skor och rena kläder.  Ta med matsäck. 
 
 
Svenska Fåravelsförbundet genom Förbundssekreterare Britta Wendelius  (tel: 076-76 33 980) 
 
Gudrun Haglund-Eriksson                                                       Elof Nilsson 
Ordförande Svenska Fåravelsförbundet                              Vice ordförande Svenska Fåravelsförbundet 

www.faravelsforbundet.com 

mailto:sekreterare@faravelsforbundet.com

