
TRÆF 2022 
 

Gotlændertræffet holdes på  Landbrugsskolen i Høng, Vestsjælland, som uddanner landmænd og 

dyrepassere.  

 

Landbrugsskolen Sjælland 

Finderupvej 8 

4270 Høng 

Tlf. 7020 0828 

rts@rts.dk 

Nattevagt tlf. 3018 0135 

 

Ved flytning af dyr bruges chr. nr. CHR 126950. Sælger flytter fra eget chr. nr. og til Træf og hjem. 

Derefter til evt. ny køber.   

Tilmelding til Træf foregår ved at udfylde nedenstående skema og sende det til  
kontoret@gotlam.dk samt at indbetale beløbet på konto nr. 0541-299782 eller mobilPay 23791.  

Tilmelding af dyr til fredag og lørdag: Brug også tilmeldingsskemaet. 

I år kommer de 2 svenske rigsdommere Anders Hjort og Katarina Fritjofsson og bedømmer 

nedklippede dyr samt de indleverede skind. Kropsdommer i år er Hans Ranvig. 

 

Vi har været nødsaget til at reducere antal indleverede skind i de 3 kategorier til 1 

skind/kategori: Voksne får (har fået lam), plaidskind og måtteskind. For at få en bred præsentation 

i alle 3 grupper, henstilles at alle tager et skind med i hver kategori. Især vigtig når vi om søndagen 

gennemgår de forskellige kategorier for at blive klogere på vores avlsarbejde. Skindene afleveres 

inden frokost lørdag til Anne Hjelm.  

 

Fredag den 7. oktober 

Kl. 19.00 - 20.00 Indsyning af dyr. Værelse kan reserveres og benyttes fra fredag aften. 

Kl. 20.00 -   Hyggeligt samvær. 

Lørdag den 8. oktober 

Kl. 08.00 - 09.00 Morgenmad for overnattende deltagere. 

Kl. 08.30 - 09.30 Indsyning af dyr og deltagere.    

Kl. 10.00 - 11.30 Eksteriørbedømmelse af vædderlam. 

Kl. 11.30 - 12.00 Aflevering af skind til skindbedømmelse, indkvartering. 

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost. 

Kl. 13.00 - 14.30 Pelsbedømmelse af vædderlam. 

Kl. 15.00 - 18.00 Generalforsamling, kaffe og kage. 

Kl. 18.00 - 19.00  Pause. 

Kl. 19.00 -   Middag, præmiering og festlige indslag. 

Søndag den 9. oktober 

Kl. 08.00 - 09.00 Morgenmad.   

Kl. 09.15 - 10.45 Gennemgang af bedømte skind.  

Kl. 11.00 - 12.00 Gimmer- og vædderauktion. 

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost og hjemrejse. 



Der vil være mulighed for at købe T-shirts og bæreposer med foreningens logo. Herudover er der 

gratis brochure om vores race, uld, skind og kød, guide til bestemmelse af blodorm og ekstra 

indleveringsedler til Tranås Skinnberedning. 

 

Spørgsmål vedr. Træffet kan ske til: Søren Hansen, kontoret tlf. 2029 7158, kontoret@gotlam.dk 

eller Anne Hjelm, tlf. 5132 6016, birkemosehus@mail.dk. 

 

Tilmeldingsskema: 

Tilmelding kun nødvendig, hvis man overnatter og/eller deltager i måltiderne eller deltager 

med dyr. 

Man kan overvære bedømmelser, deltage i generalforsamling, foredrag og overvære/deltage i 

vædderauktion uden tilmelding. 

 

Værelserne er uden opredning, så medbring selv dyne, puder, linned og håndklæder! 

 

Har du betalt efter tilmeldingsskemaet i Gotblad 3.22, returnerer kontoret det 

overskydende beløb. 
 

Navn: 

Tekst Enhedspris Antal Samlet pris Antal dyr 

Indsyning af dyr fredag     

Indsyning af dyr lørdag     

Pris pr. person på dobbeltværelse og enkeltværelse (med bad på værelse) 

Fredag/lørdag - enkeltvær. Kr. 350    

Fredag/lørdag - dobb.vær. Kr. 250    

Morgenmad lørdag Kr.  75     

Lørdag/søndag enkeltvær. Kr. 350    

Lørdag/søndag dobb.vær. Kr. 250    

Frokost lørdag inkl. drikkevarer Kr. 125    

Festmiddag lørdag inkl. drikkevarer Kr. 400    

Morgenmad søndag Kr.  75    

Frokost søndag inkl. drikkevarer Kr. 125    

Sandwich fredag aften Kr.  50    

I alt     

 

Foreningens dækker drikkevarer til de to frokoster og festmiddagen.    

 

Print og udfyld tilmeldingsskemaet. Derefter kan du enten skanne det eller tage et billede med din 

mobil. Vedhæft det i en mail til kontoret@gotlam.dk. 

 

Tilmelding og betaling senest den 1. oktober! 

Konto nr.: 0541 - 249782 eller MobilePay 23791. 

mailto:kontoret@gotlam.dk

