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Välkomna till årets höjdpunkt 24-26 oktober 2018. Här följer råd,
anvisningar och viktig information
– allt med målet att utställningarna ska bli så bra som möjligt för
besökare, utställare och djur!

Funktionärer
För att du lätt skall nå oss olika ansvariga på utställningen kommer vi att vara tillgängliga via våra
mobiltelefoner.
Huvudansvarig för djurutställningen:
Susan Lothigius 036-152219
Köttdjuren:
Mjölkdjuren:
SRB- Föreningen:
Holstein-Föreningen:
SJB-Föreningen:
Mjölkrasungdomarna
Köttrasungdomen
Utställningsveterinär:
Husqvarna Veterinärstation

Einar Lysell , 070-571 50 97
Eva Bengtsson 070-7737466
Mikael Johansson 070-2068350
Charlotte Andersson 070-5826780
Lina Ragnarsson 070-6626798
Gill Zeilon 0705-481933
Annelie Karlsson 070-6595484
Kerstin Svensson 070-4393189
Magnus Gustavsson 070- 6937160
Per Arnesson 010-4710421
036-147750

 Transporten
Du tar själv ansvar för beställning av djurtransport. Vid utlastning på fredagen kommer en
speciell turordning att finnas.
Det kommer att finnas ansvariga personer på plats vid både in-och utlastning
Inkörning av djur sker endast vid västra entrén.
Samtliga djur mottages tisdagen den 23e oktober 15.00 – 20.00
Det är inte möjligt att ta emot djur tidigare. Vid senare ankomst kontakta veterinär Per
Arnesson och Einar Lysell i förväg.
 Anmälan, veterinärkontroll och registrering
Sker vid inlastning. Samtliga djur måste ha läsbar öronmärkning och katalognummer i
grimman.
Rengöring av djurtransporter sker på särskild anvisad plats med tillgång till högtryckstvätt.
Djurtransporter som skall vara kvar till mässans slut kan parkeras på anvisad plats ovanför
stallarna.
Elmias produktionsplatsnummer 3735
OBS Rapportera djur tillfälligt ute.
Etiska regler och intyg om hälsoläge skall vara inskickat innan avlastning kan ske.
 Veterinära kontrollen
När det gäller provtagning är det samma regler som gäller som vid insättning till prövningen.
Salmonella prover endast i vissa områden. De som redan har tagit salmonella prover för
insättning till prövningen behöver inte ta fler prover.
Etiska regler med ett intyg per person som skall hantera djuren, samt intyg om hälsoläge skall
skickas till Per Arnesson senast 7 oktober.
Vid frågor hänvisas till veterinär Per Arnesson, per.arnesson@vxa.se
 Uppstallning
Allt uppbindningsmaterial skall medtagas av djurägaren. Alla tjurar i klass 10 skall vara bundna
i både grimma och halsrem. Viktigt att grimmor och halsremmar är av god kvalitet!
Äldre tjurar skall vara ringade eller ha ordentlig nosbrems.
 Försäkring
Djur som deltar i utställningen är automatiskt försäkrade i AGRIA.
 Skötsel av djuren under utställningen
Rasföreningarna ansvarar för och organiserar ihop med djurägare/skötare skötsel av djuren.
Elever från lantbruksskolor kommer att finnas till hjälp.
Tvätt stationer kommer att finnas och även plats för styling

När det gäller reklam för foder och försäkringar mm vid kotavlorna får enbart Lantmännen och
Agrias reklam förekomma.
 Brandregler
Med tanke på allt eldfängt material som finns i djurutställningen har ELMIA i samråd med
räddningstjänsten beslutat om följande förebyggande åtgärder. Detta för både människor och
djurens säkerhet.
- Upprätta ytterligare brandposter i djurutställningen med handbrandsläckare och brandfiltar.
- Förbud mot att låta klippsaxar, fönar och skarvsladdar ligga i spån och halm
- Upprätta telefonlista till vakten med aktuella telefonnummer i händelse av olycka/brand.
- Delge alla dag/nattansvariga adekvat information som de i sin tur får delge funktionärer och
djurskötare
Om brand skulle uppstå är det av yttersta vikt att alla gångar är fria och att inga nödutgångar
är blockerade. Foder och annat skall förvaras på hänvisad plats.
Följs inte dessa regler kan aktuellt djur och djurägare/skötare avvisas från ELMIA.
 Entré på Elmia området för djurskötare
Djurägare med djur som medverkar på utställningen erhåller två passerkort per djur. Detta ger
gratis entré under alla mässdagarna. Rasföreningarna ansvara för att var och en får sina
passerkort. Det kommer inte att finnas passerkort i vakten.
Passerkortet är personligt och skall bäras väl synligt.
Deltagare och djurskötare har skyldighet att följa anvisningarna som gers av Elmias
säkerhetsansvariga personer, projektledning samt securitasvakter.
Det råder absolut rök-och alkoholförbud i djurstallarna.
 Parkering
Parkering för djurutställare finns nedanför leveransinfarten. Före och efter utställningen kan
man köra in på området i bilar som fått tillstånd.
Parkeringskort för utställare finns att köpa i informationen eller på nätet.
 Camping
Det finns möjlighet att campa på området till en kostnad av 700 kr
Tag kontakt med Charlotte Andersson, 070-5826780, chald@vikinggenetics.com
 Fotografering
Det kommer att finnas en fotovägg för egen fotografering.
 Fest för djurutställare och gäster
För mer information hänvisas till nedanstående länk!

https://www.elmia.se/Lantbruk/For-utstallare/Utstallarfest/

Välkomna!!!!!

