SVENSKA ALPACKAFÖRENINGEN

HAR NÖJET ATT INBJUDA TILL NATIONELL ULLUTSTÄLLNING MED
TILLHÖRANDE SEMINARIUM DEN 7-8 OKTOBER 2017

U L L U T S TÄ L L N I N G 2 0 1 7
7-8 OKTOBER

Bedömningen kommer att ske lördagen den 7:e oktober och seminariet hålls
dagen därpå. Domare och föredragshållare är Nick Harrington Smith från
England.

Utställningen kommer hållas hos Royal Alpacas, Agerörs Gård 203 i
Falkenberg. På gården finns ett gårdshotell med möjlighet till övernattning
och förtäring. Det finns fyra rum med fyra bäddar i vardera rum samt dusch och
wc. Pris för övernattning är 500kr/person. Middag på lördag kväll kostar
250kr/person. Eftersom antalet platser är begränsat så bör ni boka i god tid.
Först till kvarn gäller.
Middag för er som kommer under lördagen kommer att kunna bokas samt
frukost på söndagen. Lunch ingår i avgiften om 500kr/person för söndagens
seminarium som handlar om ”ull och avelsprogram för en framgångsrik
alpackauppfödning”.
Kostnad per fäll som lämnas in är 300kr. Fällarna ska vara skirtade och skickas i
god tid innan utställningen till :
Elisabeth Ericsson, Himmagårdens Alpackafarm
Tångenvägen 13
441 96 ALINGSÅS
Anmälan skall vara Alpackaföreningen tillhanda senast fredagen den 29:e
september och inbetalning sker till föreningens konto märkt med namn.
Anmälningblankett med mer informaiton finns på :
http://www.alpackaforeningen.se/AnmälanUll_2017.pdf
OBSERVERA! Bokning av övernattning och middag görs separat på mail till
Nils-Arne Holmudden på na@holmudden.net
Till utställningen är alla medlemmar i Svenska Alpackaföreningen välkomna.
Regler och bedömningar sker i enlighet med BAS regelverk.

Nick Harrington Smith
BAS Certified Judge (Qualified February 2003) The first qualified judge in the UK and qualified to judge
both fleece and halter classes.
AoA Qualified Alpaca Judge (Qualified December 2005): Certified
judge Halter, Fleece & Performance
classes.
BAS Approved Judge Trainer (From 2005): Instruction of
breeders and individuals from
across Europe seeking further
knowledge and or to attain qualification as a BAS Judge.
Judging Experience :
I have a wide range of experience
in judging both fleece and halter
classes at both smaller and larger
shows in the UK, North America,
Australia and Europe, some with
entries of 600 plus. With shows
too numerous to list (nearly 100)
judged across the world I have
gained a good perspective on the
challenges faced by alpaca judges.

