Mila och Oviex Sweden bjuder in till

FÅR- & GETUTSTÄLLNING
15-17 februari 2018, Malmömässan

I samband med lantbruksmässan MILA bjuder Mila och Oviex Sweden in till uppvisning av får och get
samt utställning och auktion av avelsbaggar. Domare är Ash Phillips, från Mickey Phillips Dorpers i
Sydafrika och Roy Campbell, vice ordförande i brittiska Texelföreningen. Välkommen att visa upp dina
djur på Mila, 15-17 februari 2018!
UPPVISNING AV FÅR & GETTER
Fredagen den 16 februari kl 14.00 sker uppvisning av får
och getter som inte ingår i bedömningen.
BEDÖMNING AV KÖTTRASBAGGAR
Lördagen den 17 februari startar bedömningarna kl 10.00.
Klassindelning enligt följande:
Samtliga rasklasser i bedömningen kommer att delas in i
yngre respektive äldre baggar.
Yngre baggar: baggar under 1 års ålder
Äldre baggar: baggar från 1 år och uppåt

Priser tilldelas 1:an, 2:an och 3:an i varje klass. Dessutom
delas det ut vinstpremier till Bäst i ras och mässans bästa
bagge, Best in Show, Milapriset Får 2018. Totalt finns det
50000 SEK i vinstpotten. Eventuell vinstskatt betalas av
vinnaren.
AUKTION
På lördagen den 17 februari kl. 14.00 kommer Oviex
Baggauktion att hållas på Mila. Det är raserna Texel, Suffolk
och Dorper som kommer att auktioneras ut.
FÖRELÄSNING
Fredag 16 februari föreläser Ash Phillips, från Mickey Phillips
Dorpers i Sydafrika och Roy Campbell, vice ordförande i
brittiska Texelföreningen.

Välkommen med din anmälan!

Maycon Vinborg & Ann-Christin Lindström

ANMÄLAN & FRÅGOR

Djurfrågor:
		Maycon Vinborg
				Oviex Sweden
				tel: 0729-91 71 36
				info@oviexsweden.com
			
Anmälan & övriga frågor:
Ann-Christin Lindström
				Projektledare Mila
				tel: 0733-74 34 50
				a.lindstrom@numeramassor.com
Anmäl senast 15 januari. Djur kan inte anmälas efter detta datum.
Glöm inte att skriva under försäkringen gällande etikregler samt bifoga
intyg gällande Maedi-Visna. Djuren kommer inte vara anmälda innan
dessa är oss tillhanda.
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PRAKTISK INFORMATION

15–17 FEBRUARI 2018, MALMÖMÄSSAN
ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiften är 200 SEK per djur exkl moms.
Avgiften skall betalas in till arrangören Numera Mässor
AB enligt faktura.
ETIKREGLER
Allmänt – som grund för transporter, uppstallning och
skötsel ligger ”Djurskyddsbestämmelser Får och Get”
från Jordbruksverket. Förbud för:
•
•
•

lugnande och stimulerande medel
akutsjuka djur under behandling ska ej komma till
utställningen
djur som av någon anledning måste ges preparat
ska godkännas av ansvarig veterinär

Veterinär och/eller domare har rätt att utesluta djur
från deltagande i utställningen om brott skett mot
ovanstående regler. Djur skall vara tvättade och rena
samt i uppvisningsskick.
FODER
Arrangören tillhandahåller ensilage till uppstallade
baggar. Önskas särskild kvalitet på ensilaget skall eget
foder medtagas.
FÖRFLYTTNINGSDOKUMENT
Tänk på att fylla i förflyttningsdokument får och get,
som finns att hämta på Jordbruksverkets hemsida.
Dokumentet skall lämnas till arrangören vid ankomst.
Förflyttningsdokument för hemtransporten erhålles
av Mila. Djur som säljs på auktionen åtföljs av
förflyttningsdokument till den nya ägaren.
HÄLSOKRAV
Djuren skall vara MV-fria/CAE-fria och intyg som
styrker detta skall vara arrangören tillhanda i samband
med anmälan. Besättningen skall också vara fri
från hosta och muneksem, orf. Med tanke på att
arrangemanget äger rum på en publik mässa är det av
särskild vikt att orf inte förekommer i besättningen, på
grund av smittrisken till människa.

INTRANSPORT & MOTTAGNING
Intransport kommer att ske onsdagen den 14 februari
kl 18.00–20.00. Djurägaren ansvarar för intransport
av djuren. Anmäl din ankomst till Maycon Vinborg,
0729-91 71 36, eller Ann-Christin Lindström, 073374 34 50 innan du lastar av. Ansvarig veterinär
på plats gör sedan en hälsokontroll. Samtliga djur
skall också fotbadas innan ni blir hänvisade till er
uppstallningsplats.
KLIPPNING & TVÄTT
Domarnas bedömning påverkas inte av huruvida
djuren är klippta eller ej. Djurägare kan därför själva
välja längd på ullen, dock skall djuren vara väl
rengjorda innan de stallas in på mässan.
KLÄDSEL
För att tydligare lyfta fram utställningsdjuren kommer
samtliga visare att förses med enhetliga vita rockar
innan man går in i ringen. Rocken tillhandahålles av
Mila och skall returneras direkt efter respektive klass.
REKOMMENDATION FRÅN GÅRD & DJURHÄLSAN
Djuren bör fotbadas vid hemkomst samt hållas
tre veckor i karantän innan de släpps tillbaka in
bland övriga besättningen. Rekommendationen
är också att fotbada på väg in och ut ur karantän.
Oblandad zinksulfat tillhandahålles av arrangören
till varje deltagande bagge. Regelbundna träckprov
rekommenderas också.
UPPSTALLNING
Djuren kommer vara uppstallade inne i mässhallarna
med boxar byggda för att hindra besättningar från
noskontakt. Boxarna byggs av grindar levererade
från Slättö Kvarn. Ta med vattenhinkar till djuren.
Mila ansvarar för utfodring, utgödsling och spånbädd
genom Bollerups Naturbruksgymnasium. Mila
tillhandahåller spånbädd. Tvätt och visning ansvarar
respektive utställare för. Utrymme för skötsellådor
kommer att finnas i anslutning till uppstallningen.

