Västmanlands läns Fåravelsförening (VLF)
Medlemsblad – Information Juni 2018

Glad Midsommar

Kurser och Utbildning med VLF

önskar VLF Styrelse!

Börja med Får - Kursdatum 18/8 -18
Endagskurs ”Börja med Får” ger dig en
bra start på ditt fårägande.
Tipsa gärna fårintresserade om
kursen, se separat bifogad inbjudan.
Kursledare: Titti Strömne Glada Fåret

Tips på Får-Kurser
Länsstyrelsen har dragit igång en
fårkurs i fler steg. Se separat bifogat
underlag.

Styrelsemöten i VLF
Fårets Dag 22 sept

Det är en hel del som händer
inom VLF och Svenska
Fåravelsförbundet framöver.
Håll dig uppdaterad genom att
läsa Fårskötsel och titta in på
www.faravelsforbundet.com
med jämna mellanrum!

Planeringen är i full gång.
Du som är intresserad av att hjälpa till
är välkommen att höra av dig till
Margau eller Kicki!
För tillfället saknas ett gäng får att
visa upp!
Fårets Dag sker vid ÅSby i
Hallstahammar
Margau tel 070-497 24 38
Kicki tel 070-7695706

Förbunds information!
Veckobrevet publiceras varje fredag
på hemsidan, och skickas även direkt
till din e-post.
Det vill säga om din mailadress är
uppdaterad på förbundets kansli.
Kolla in www.faravelsforbundet.com
Behöver du uppdatera din e-post?
Maila maria@faravelsforbundet.com
Kolla in www.faravelsforbundet.com

Vill du engagera dig i föreningen eller
bara skicka en hälsning? Maila till mig
så för jag vidare din synpunkt till
styrelsen. britta.wendelius@telia.com
-Britta-

Riksbedömning 30/8 Brunnby
Tidsplanen för årets Riksbedömningar
är klar. Om du tänkt Riksbedöma dina
bagglamm så läs gärna mer om
anmälan, regler och rutiner på
förbundets hemsida.
Västmanlands Fåravelsförening
anordnar som vanligt Riksbedömning
på Brunnby Gård utanför Västerås.
Ansvarig är undertecknad med hjälp
av ett gäng otroligt duktiga
funktionärer och engagerade
fårägare.
Vill du bidra med din insats i
arrangemanget? Kontakt Britta!
Datum: 30 augusti (hela dagen)

Ull för livet - Utställning
Grattis Najib Rezai på Kärrbo
Prästgård som tilldelades
priset
Årets Uppstickare 2018!

Utställningen Ull för livet kommer till
Västmanland under september
månad. Läs mer i bifogat underlag.

Silvergruvans Dagar 30/6–1/7
VLF kommer som vanligt att ha ett
marknadsstånd vid Silvergruvans
dagar. Alla medlemmar är välkomna
att lämna grejer till försäljning genom
VLF. Provision om 10 % tas ut vid
försäljning. Kontakta Margau!
telefon: 070-497 24 38!

Mer information om Västmanlands Fåravelsförening på www.faravelsforbundet.se

