
SVENSKA ALPACKAFÖRENINGEN
HAR NÖJET ATT INBJUDA TILL NATIONELL FLEECESHOW MED 

TILLHÖRANDE SEMINARIUM DEN 5-6 OKTOBER 2018

F L E E C E S H O W  2 0 1 8
5 - 6  O K T O B E R

Fleeceshow samt Middag

Wedevågs Herrgård
Hallencreutz väg 1

711 72 Vedevåg Lindesberg 

www.wedevagsherrgard.se 
 

Fleeceshowstart kl 11.00 5/10 sluten bedömning 
Domare Robin Näsmann från Tyskland.

ANMÄLAN TILL FLEECESHOWEN FINNS PÅ VÅR HEMSIDA
www.alpackaforeningen.se

Pris per anmäld fleece: 300kr

Gemensam middag 5/10 kl 19.00  all mat samt allergier och kostavvikelser 
bokas via info@wedevagsherrgard.se tel: 0700900085, 0763150000

Boende bokas på samma sätt, finns 21 bäddar i denna underbara och spännande 
herrgård. Vid fullbokat så förmedlas rum till samarbetspartner.

Seminarium 6/10 kl 10.00 – 13.00 
Seminariet erbjuder en lugn atmosfär som inbjuder till kunskap på personlig nivå.

Seminariet är gratis för medlemmar. Det är begränsat antal platser så  
först till kvarn gäller. Gör din anmälan till : 

info@alpackaforeningen.se

Lunch erbjuds ca 13.15 och bokas via Wedevågs Herrgård

På nära håll får vi vara med och se domaren gå igenom vad som gör en fleece så 
fantastisk. Utrymme för egna frågor erbjuds. Seminariet är på Engelska, vi hjälper  

varandra språkmässigt vid behov.

Regler och bedömningar sker i enlighet med BAS regelverk

Robin Näsemann

Robin är född i Tyskland där hans 
föräldrar började föda upp 
alpackor 2003 och dom har idag ca 
80 alpackor .

Det mesta av ullen använder dom 
själva på gården till  då de i fyra 
generationer drivit ”Dorma Vita” 
som gör sängkläder.

Robin är certifierad ”screener” för 
AZVD (Alpaca Breeders Associa-
tion of Germany) och har dömt 
alpackor över hela Europa och syd 
Amerika. 

2010 började han gå AOBA domar-
träning och gick ut som certifierad 
domare 2013. Idag är han AOA 
domare för ”halter, fleece and 
performance” och har dömt flera 
utställningar i bla USA, Canada, 
Frankrike, Sverige, Tyskland etc. 

Han håller också många 
seminarium runt om i Europa.


