Kåring av værlam i Akershus 2015
på Nannestad Hestesportssenter, Maura,
lørdag 3. oktober fra kl. 9.00
Lammene skal mønstres med tørr ull. Kåringene gjennomføres som tidligere med ulldømming og
eksteriørvurdering. Det er felles kåringsutstilling for alle saueraser i fylket.
Påmelding
Alle kan nå melde inn sin vær gjennom nettsidene til NSG på følgende link:
http://www.saueavl.nsg.no/
Hvis ikke kan også påmelding sendes til Vinni innen 1. oktober på mail:
vinni.foss@nortura.no eller 990 22 805
Følgende skal være meldt inn i sauekontrollen:
- Individnummer med høstvekt
- Avdrått til mor sau
- Dato for veiing
- Middel høstvekt for buskapen
- Burd om høsten
- Middel lammedato (står på høstlista).

Kåringsregler for året er uendret med unntak av pelssau. Les mer her:
http://www.nsg.no/Norsk_Pelssaulag/
Kåringsreglement for alle raser finner du ved å følge linken
http://www.nsg.no/karingsreglene-2014/category3386.html

Ønsker du å kjøpe
kåret lam?
Ta kontakt med Stein
Bentstuen FØR kåring for å
sette deg på liste, værene
fordeles i fylket etter kåring.
Stein - Tlf: 975 92 748
Priser for kåret værlam:
Grunnpris kr 3 100,- tillegg for
hvert poeng over 150 i
kåringspoeng kr 40,Priser for avkomsgransket vær:
Grunnpris kr 3 900,-, tillegg for
hvert indekspoeng over 115 i Oindeks kr 150,-

Kåringsavgift er 100kr pr kåret lam.
Det blir premiering, med sløyfer til de tre
beste værene for hver rase. Det blir
premiert både i bruks og ring besetningene
for NKS, og også de andre rasene som
stiller på kåring.

Besetninger fra/rase
Pelssau fra hele fylket
Avlsbuskaper fra værring 12
(Norsk Hvit)
Øvrige besetninger fra
Romerike/alle raser
Øvrige besetninger fra fylket

Distrikt
Hele fylket
Romerike

Kåringstidspunkt
Ca. 09.00
Ca. 09.30

Romerike

Ca. 12.30

Akershus

Ca. 15.00

Dommere: Stein Terje Moen (Ull), Jonny Storbråten og Terje Bakken.
Mattilsynet krever:
Dyr fra forskjellige besetninger skal holdes atskilt. Dyr fra andre veterinærdistrikter enn DK Romerikes område
skal vise ny datert veterinærattest, som ikke er eldre enn fra 29. september. Attesten skal vise at dyrene ikke
viser symptomer på klinisk sjukdom og at besetningene de kommer fra ikke er pålagt restriksjoner pga. A- og Bsjukdommer. Dyr fra besetninger uten veterinærattest og sjuke dyr vil bli bortvist fra kåringsplassen.
Samtransport av dyr fra ulike besetninger kan skje ved tette skillevegger i bil/henger. Ved ankomst til
utstillingsplassen skal dyra oppholdes på bil/henger til det blir gitt klarsignal om avlessing.

Med vennlig hilsen
Stein Bentstuen
Regionutvalget for avl

