Til alle med interesse i Boergeder
I pipelinen har vi noget om:

Besætningsbesøg

Avl & Avlsdyr

Denne gang hos

Boergedens 30 år i Danmark

Pernille og Stefan Vangsgaard
Kastanievej 55, 7184 Vandel

Produktion & Afsætning af
slagtekid og kød

-------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøde i Avlsudvalget for
Boergeder

Lørdag d. 8. oktober 2022 kl. 10.00 - 14.30 inviteres alle med interesse i Boergeder
til Besætningsbesøg hos Pernille og Stefan Vangsgaard i Vandel
Det overordnede emne er denne gang - Lineærkåring
Lineærkåringsdommer Henriette Olsen deltager på dagen og vil være med til at
gennemgå et kåringskema.
Vi kigger nærmere på, hvad der ligger til grund for de enkelte karakterer.
Der bliver både lidt teori, men også en praktisk del, hvor vi foretager en Lineærkåring
af et eller flere dyr.
At forstå Lineærkåring, gør at man bliver god til at vurdere dyrene i egen besætning.
Derforuden vil vi komme bredt omkring og flere emner kan blive taget op. Og da
erfaringsudveksling er en stor del konceptet, er dine spørgsmål og input selvfølgelig
meget velkomne.
Vi ser frem til en spændende dag - Alle er velkommen !
Der er mad og drikke til alle hele dagen - prisen er 85 kr. pr. person

Vi starter med en kop kaffe og spiser senere lidt let frokost
Pris 85 kr. / person. (alt inkludert)
Tilmelding til nedenstående senest d. 30. september.

------------------I samarbejde med:
Avlsudvalget for
Boergeder
Dansk Gede Union

Kommende arrangementer finder du løbende på Facebook.
Og husk, uanset besætningsstørrelse og formålet med dit Boergedehold er du velkommen
og vi garantere, at alle vil få noget brugbart med hjem.
- et fagligt og socialt forum med plads til alle
-------------------------------------------------------------

Hvis du vil tilmelde dig, vide mere eller har spørgsmål
er du selvfølgelig altid velkommen
telefon/sms, e-mail
21 67 69 63
/
BrianBN@mail.dk
Eller på Facebook / Messenger - Brian B. Nielsen

