ANMÄLNINGSBLANKETT RIKSUTSTÄLLNING
14–16 februari 2019, Malmömässan
PRODUKTIONSPLATSNUMMER SE 215412

HÄRMED ANMÄLER JAG FÖLJANDE DJUR AV RASEN:
RIKSUTSTÄLLNING

KLASSER
1

KVIGOR födda
180201-180430

2

KVIGOR födda
171201-180131

3

TJURAR födda
180201-180430

4

TJURAR födda
171201-180131

5

TJURAR födda
2017

6

TJURAR födda
2016/2015

7

TJURAR födda
2014 och äldre

8

DJUR som faller
utanför ovan klasser

SE/Öron nr/Född år

SM SHOWMANSHIP

RESERV

UNGDOMSKLUBBEN

SE/Öron nr/
Född år

Namn visare

SE/Öron nr/
Född år

Namn visare

ELITAUKTION

Namn visare

Markera med X för
auktionen

Namn visare

Uppgifter nedan är obligatoriska
NAMN:

MOBIL:

Sista anmälningsdag 6 januari 2019!

E-POST:

JA! Jag har läst, förstått och kommer
följa de angivna Hälsokraven.

PP-NR:

HÄLSOKRAV FÖR NÖTKREATUR PÅ MILA 14–16 FEBRUARI 2019
Djuren ska vara fria från tecken på smittsam sjukdom. Djur med ringorm
får ej deltaga. Finns ringorm i besättningen från vilket djur avses bli
utställt ska vaccinering av utställningsdjuret gjort senast 2018-11-27.
Djur från besättningar som har haft tecken på smittsamma sjukdomar
som diarré eller lunginﬂammation den senaste månaden får inte deltaga. I
övrigt är ingen provtagning aktuell i dagsläget.
Köttdjur: Mjölkdjur och köttdjur ska hållas så att de inte vid något
tillfälle har mul- eller gödselkontakt med varandra. De köttdjur som
deltar ska komma från besättningar som är anslutna till Paratuberkulos-

programmet och ha A-status. Besättningarna rekommenderas att om
möjligt hålla utställningsdjuren åtskilda ifrån övriga besättningen några
veckor efter hemkomsten. Djuren ska vara rena, tvättade och avlusade.
Smutsiga djur kan avvisas. Om du är osäker på vilka preparat för behandling mot ohyra som är lämpliga att använda (det ﬁnns både receptfria
och receptbelagda), rådgör med din veterinär i god tid. Tänk även på att
försöka undvika onödig kontakt mellan djur både på utställningen som
vid eventuell samåkning i samband med intransport.

ANMÄLAN SKICKAS TILL: Skånesemin, Att: Johan Sandström, Råby 2003, 242 92 HÖRBY.
Du kan också faxa din anmälan till 0415-194 70 eller skicka per e-mail till johan.sandstrom@skanesemin.se.

