
 

 

      Uld og skindindsamling i Klub Himmerland søndag den 21. nov. kl. 10-12. 

 

Læs nedenstående grundigt. Medlemmer, som ikke følger nedenstående 

anvisninger, vil ikke kunne aflevere uld eller skind. Vores positive erfaringer fra 

coronaperioden gør, at vi fortsat har tilmelding og tidstildeling. 

 

Ny adresse 

 

Glerups har fået lavet en ny tilkørselsvej fra vejen mellem Vegger og Hornum. 

Man må IKKE køre ad den tidligere vej, den er lukket for trafik til Glerups. 

 

Ny adresse er: Kelddalvej 27, 9600 Aars. 

 

Generelt 

 

• Det er nødvendigt med forhåndstilmelding på mail til 98336026@mail.dk. 

SENEST 16. november. 

• De enkelte medlemmer vil derefter få et konkret tidsinterval, hvor de skal 

fremmøde. 

• Såfremt medlemmet har været i kontakt med personer, som er testet for 

corona, men hvor pågældende ikke har fået svar, kan man ikke komme om 

søndagen. Der aftales i stedet en anden procedure. 

• Anvisninger på stedet angivet af personer i gule veste skal altid følges. 

• Tjek ind på www.gotlam.dk lørdag den 20. november. Eventuelle afvigelser 

fra nedenstående vil blive publiceret der. 

 

Aflevering af uld 

 

• Uld afleveres i sække, sorteret i hhv. fåreuld og lammeuld. Tydelig markering 

på sække. Ulden er naturligvis fri for halm, gødningsrester m.v. 

• Alle SKAL hjemmefra have udfyld denne seddel: Avlerskema 2021. 

• Såfremt der afleveres både uld og skind, sker det indenfor det tidsinterval, 

man modtager efter 16. november. 

 

Aflevering af skind 

 

• Det bliver kun muligt at aflevere til Tranås. Vi havde også i år en rigtig god 

dialog med dem på Træffet. 

• Skind afleveres godt afrystede for salt, men IKKE indpakket i plastposer. 

• Såfremt det er muligt, skal sedlen (med gennemslag) til Tranås være udfyldt 

hjemmefra. Ellers kan du hente en kladde og udfylde den hjemme. Så det er 

nemmere at udfylde den rigtige, når du kommer.  
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