
Kommende arrangement 

Vi har fra dyrlæge Randi Worm fået en invita6on 6l at deltage i et webinar d. 10. marts 2021. Team 
Fårerådgivning laver de:e arrangement specielt for os gedeavlere. Invita6onen bliver lagt ud på vores 
Facebook-side. Vi har modtaget følgende introduk6on:  

TeamFårerådgivnings Webinarer i 2021 

Med udgangspunkt i vores meget posi6ve erfaringer med 6 webinarer i 2020, samt gode 6lbagemeldinger 
fra de mange deltagere, så udbyder vi i år 8 forskellige webinarer, som vi alle aLolder to gange. 

I et webinar får du et oplæg fra Team Fårerådgivnings dyrlæger og konsulenter, samt eMerfølgende 
mulighed for spørgsmål og kommentarer 6l undervisere eller øvrige deltagere. Et webinar starter normalt 
kl. 20.00 og varer ca. 85 minu:er. I oplægget indgår en PowerPoint, som du får fremsendt eMerfølgende. 

Rent prak6sk, så sender vi 6l de 6lmeldte via mail et link 6l systemet zoom, og det bruger du 6l at koble dig 
på webinaret ved starten. Vi 6lbyder hotline guidning, såfremt der er problemer med 6lkoblingen. Prisen for 
deltagelse er 200 kr. eksklusiv moms. (faktura på kr. 250 fremsendes forud). 

Tilmelding sker 6l Team Fårerådgivning via mail 6l: post@teamfaareraadgivning.dk - senest dagen før 

Afgræsning med geder - 10. marts 2021 kl. 20.00 - 21.30 

På de:e webinar får du nogle principper og guidelines 6l hvordan du bedst håndterer den forestående 
afgræsnings-sæson og opnår den bedste 6lvækst på kiddene – både med og uden 6lskudsfoder.  

Konsulent Kirs6ne F Jørgensen og Randi Worm tager dig igennem de vig6gste 6ng at have for øje omkring 
afgræsningen – fra udbinding og frem 6l fravænning. Og hvordan du får færrest mulige problemer med 
parasi:er. Du hører om tjek på græsset længde, som grundlag for 6d 6l foldskiMe. Og hvordan en 
regelmæssig foldskiMe kan bruges 6l at reducere parasitbelastningen og fremme god 6lvækst. 

Webinaret er både for dem med mindre og med større besætning – nybegyndere og dem der ønsker 
genopfriskning af deres viden.  
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