
 

 

     Uld og skindindsamling i Klub Himmerland, søndag d. 6. december 2020 
 

Læs nedenstående grundigt. Medlemmer, som ikke følger nedenstående anvisninger 
vil ikke kunne aflevere uld eller skind. Klubben understreger, at alle, der følger neden-
stående, er velkomne, men vi skal passe på hinanden, derfor strenge retningslinjer. 
 
Ny adresse 

Glerups har fået 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, der står et ”Glerups” skilt ved indkørslen. 
 
Generelt 

• Alle skal bære mundbind og handsker under hele tilstedeværelsen. 
• Det er nødvendigt med forhåndstilmelding på mail til 98336026@mail.dk.  

SENEST lørdag den 28. november. 
• De enkelte medlemmer vil derefter få et konkret tidsinterval, hvor de skal fremmøde. 

Se under skindaflevering. 
• Såfremt medlemmet er sløj, er eller har været i kontakt med personer, som er testet for 

COVID19, men hvor pågældende ikke har fået svar, kan man ikke komme. Man kan 
selvfølgelig heller ikke komme, hvis man er i nær kontakt med personer som er testet 
positive og er syge med COVID 19. 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 5. december. Eventuelle afvigelser fra 

nedenstående vil blive publiceret der. 
 

Aflevering af uld 

• Uld afleveres i sække, sorteret i fåreuld og lammeuld. Tydelig markering på sække. 
Ulden er naturligvis fri for halm, gødningsrester m.v. 

• Alle SKAL hjemmefra have udfyld denne seddel. 
• Såfremt der afleveres både uld og skind, sker det indenfor det tidsinterval, man 

modtager efter 28. november. 
 

Aflevering af skind 

• Det bliver kun muligt at aflevere til Tranås. Vi havde en rigtig god dialog med dem på 
Træffet og de har forbedret deres procedurer. De erkender også, at der skal mere dialog 
til. 

• Skind afleveres godt afrystede for salt, men IKKE indpakket i plastposer. 
• Såfremt det er muligt, skal sedlen til Tranås være udfyldt hjemmefra. Angiv venligst, 

såfremt man ikke har sedler fra tidligere, når du tilmelder dig inden 28. november. 
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Afleveres udfyldt inden indvejning af uld

Navn:

Adresse:

Postnr By:

Momsregistreret? Hvis JA - CVR. nummer:

Tlf/mobil:

Bank:

Reg. nr: Kontonr:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nedenstående skal IKKE udfyldes

Fåreuld Kg

Lammeuld Kg


