
 

 
 

Inbjudan sommarmöte fredag 1 juni – lördag 2 juni 

 
Nu är det dags för ett efterlängtat sommarmöte. Det kommer att hållas på Ingelstad 

gymnasiet strax söder om Växjö fredagen den 1 juni till lördag den 2 juni. Lunch till lunch.  

Vi gör detta gemensamt ihop med Texelföreningen.  

 

Årets tema, exteriörbedömning 
Tanken i år är att de som vill tar med egna djur som vi under fredagen tittar på och ”bedömer” 

gemensamt. Eventuellt har vi också möjlighet att muskelskanna djuren för att se om de har 

några muskler. Förhoppningsvis får vi en bra diskussion om hur en Suffolk skall se ut. 

 

Boende 

Vi bor på gymnasiets elevboende. 

Medtag egna sängkläder. 

 

Mat 

• Vi bjuder på fika/ Fralla vid ankomst 

• Middag vid grillen. Scan sponsrar med kött. Tillbehör som sallad etc. bjuder vi på. 

Medtag egen dricka 

• Frukost tar du med dig själv. 

 

Anmälan deltagande/ Kostnad 
Anmälan görs genom mail till kjellh.ivarsson@gmail.com samt att betala deltagaravgift om 

200 kr/ person till Suffolkföreningens BG 456–8242. I avgiften ingår boende, fika när vi 

anländer. Anmälan senast 17/6. Både mail och pengar. 

 

Anmälan djur 

Om du vill ha djur med dig så anmäler du även detta till kjellh.ivarsson@gmail.com. 

Alla djur måste vara MV fria samt ha djurägarförsäkran angående fotröta. Bifoga dessa 

dokument i anmälan.  

Djuren kommer vi att ha inne i ridhuset. Medtag egna grindar för att hålla djuren. 

Transportdokument skall också medtagas. Produktionsplatsnummer till ridhuset är:SE80550 
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Program 
Fredag 

• 12.00 – 13.00  

o Ankomst installning av djur samt ’incheckning’ 

o Fika med fralla 

• 14.00 – 17.00 

o Gemensam bedömning/ diskussion av/om våra djur. 

• 19.00 – xx.xx 

o Middag vid grillen. 

o Scan sponsrar med kött och vi fixar tillbehör. 

o Egen dricka medtages. 

o Diskussionen om våra djur etc.… fortsätter 

Lördag 

• 08.30 

o Frukost 

o Vi tar med egen frukost. Så får alla vad de vill ha… 

o Städ 

▪ Vi städar våra egna rum. 

▪ Mockning efter våra djur. Lastning i transport. 

• 10.00 – 12.00 

o Medlemsdiskussion 

▪ Gårdsbedömning 

▪ Riksbedömning 

▪ ETC… 

• 12.00 – 13.00 

o Hemfärd 

o Packa ihop kolla att vi har städat/ mockat 

o Lasta och åka hem. 

 

 

 

Med vänlig hälsning/ Svenska Suffolkföreningen. 

Har du frågor kontakta styrelsen@suffolk.se 
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